
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Hialeye 0,2% nawilżające krople do oczu 10 ml
 

Cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hialeye 0,2% w postaci nawilżających kropli do oczu z wysokocząsteczkowym hialuronianem sodu jest wyrobem
sterylnym, który korzystnie wpływa na stabilność filmu łzowego. Na co jest Hialeye 0,2%? Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego w postaci kropli do oczu są dolegliwości takie jak uczucie podrażnienia oczu, ich wysuszenie i pieczenie czy uczucie ciała
obcego w oku. Produkt może być pomocny w przypadku suchości oczu związanej z działaniem wiatru, słońca bądź przesuszonego
powietrza. Można go też stosować przy długotrwałej pracy przed ekranem komputera lub w związku z długotrwałym noszeniem
soczewek kontaktowych. Będzie odpowiedni dla pacjentów przebywających w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych, poza
tym wskazaniem do jego stosowania jest narażenie na dym, zwiększone nasłonecznienie i słoną wodę. Produkt może być stosowany w
przypadku zapalenia spojówek, a oprócz tego znajduje zastosowanie po zabiegach okulistycznych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Hialeye 0,2%. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,2% hialuronian sodu, a oprócz
tego chlorek sodu i fosforan disodu, a także dihydroortofosforan sodu i edytynian sodu, a oprócz tego sterylna woda i cetrymid. 
Składnikiem aktywnym wyrobu medycznego Hialeye 0,2% jest kwas hialuronowy (wysokocząsteczkowy hialuronian sodu), który
wykazuje właściwości wiskoelastyczne i mukomimetyczne, dzięki czemu nawilża oko i wspomaga jego ochronę, a także stabilizuje film
łzowy. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką i postępować zgodnie z
zawartymi w niej wskazaniami. Zalecane dawkowanie Hialeye 0,2% to 1 kropla do każdego oka podawana w częstotliwości 2–3 razy
dziennie, w zależności od indywidualnych potrzeb danej osoby. By zakroplić oko, należy lekko ścisnąć butelkę opakowania wyrobu
medycznego. Przy zakraplaniu oczu należy każdorazowo zachować ostrożność, aby nie zanieczyścić końcówki aplikatora produktu.

Nie każda osoba może korzystać z wyrobu medycznego Hialeye 0,2%. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jakikolwiek ze
składników produktu. Jeżeli pacjent zastosuje krople do oczu Hialeye 0,2% i wystąpią u niego objawy reakcji alergicznej, powinien
zrezygnować z dalszego korzystania z produktu oraz zasięgnąć porady lekarza. Krople Hialeye 0,2% nie powinny być stosowane, jeśli ich
opakowanie jest uszkodzone lub w przypadku przekroczenia daty ważności podanej na buteleczce. Produkt nie powinien być łączony z
czwartorzędowymi solami amonowymi. Jeśli natomiast pacjent stosuje inne leki okulistyczne, powinien odczekać z ich aplikacją
przynajmniej 10–15 minut od zastosowania Hialeye 0,2%. W rzadkich przypadkach po zastosowaniu produktu dochodzi do
krótkotrwałego pogorszenia ostrości widzenia.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/hialeye-0-2-nawilzajace-krople-do-oczu-10-ml-y.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Preparat jest przeznaczony jedynie do użytku zewnętrznego – nie należy go połykać czy stosować w inny sposób niż wskazany przez
producenta. Krople do oczu Hialeye 0,2% powinny być zużyte w czasie nieprzekraczającym 30 dni od pierwszego otwarcia. Wyrób
medyczny należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Skład
Hialuronian sodu 0,2%, chlorek sodu, disodu fosforan, sodu dihydroortofosforan, edetynian sodu, cetrymid, woda sterylna.

Wskazania i działanie
Hialeye 0,2% jest roztworem kropli do oczu, zawierającym wysokocząsteczkowy hialuronian sodu (otrzymywany poprzez syntezę
biotechnologiczną).
Nawilżające i ochronne właściwości hialuronianu sodu zmniejszają uczucie podrażnienia, wysuszenia i pieczenia oraz odczucie ciała
obcego w oku, wywołane czynnikami środowiskowymi, takimi jak:

wiatr, słońce, suche powietrze.
Słona woda, dym, zwiększone nasłonecznienie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwała praca przed ekranem komputera, zabieg
okulistyczny, zapalenie spojówek, długotrwałe używanie soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1 kropla do oka 2-3 razy dziennie, w zależności od potrzeb.
Zakroplić jedną kroplę do oka, naciskając lekko pojemnik.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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