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Hialeye Duo 0,25% krople do oczu 10 ml
 

Cena: 33,45 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 Duo 0,25% w postaci kropli do oczu to produkt z 0,25% hialuronianem sodu oraz 2% trehalozą w jałowym
roztworze izotonicznym, który zawiera niewielką ilość buforu fosforanowego. Krople wykazują intensywnie nawilżające działanie, poza
tym w ich formule nie znajdują się składniki pochodzenia zwierzęcego. Krople do oczu Hialeye Duo 0,25% mają neutralne pH, a oprócz
tego w ich składzie nie znajdują się środki konserwujące (dzięki nowatorskiemu systemowi Aptar OSD), więc będą pomocne także w
przypadku pacjentów, którzy mają wrażliwe oczy lub noszą soczewki kontaktowe.

Na co jest Hialeye Duo 0,25%? Wskazaniem do stosowania kropli do oczu jest łagodzenie umiarkowanych oraz ciężkich objawów
towarzyszących zespołowi suchego oka. Krople do oczu intensywnie nawilżają, a oprócz tego wykazują działanie ochronne i
wspomagające regenerację powierzchni oka, a także działanie antyoksydacyjne. Zawarty w produkcie wysokocząsteczkowy hialuronian
działa długotrwale nawilżająco i ochronnie na powierzchnię oka, a trehaloza przywraca równowagę antyoksydacyjną/prooksydacyjną
oczu, a także zapobiega ich odwodnieniu. Funkcją Hialeye Duo 0,25% jest redukcja podrażnienia i pieczenia oczu, a także ich swędzenia
i czasowego pogorszenia ostrości widzenia, poza tym krople redukują dyskomfort związany z uczuciem obecności ciała obcego w oku. 
Działanie Hialeye Duo 0,25% przynosi oczom natychmiastową ulgę w momencie zakroplenia, a efekt ten utrzymuje się długotrwale. Przy
regularnym stosowaniu wyrób medyczny łagodzi objawy suchego oka związane z działaniem czynników środowiskowych lub innych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Hialeye Duo 0,25%. W skład wyrobu medycznego wchodzi 2,0% trehaloza i 0,25% hialuronian sodu, a
oprócz tego składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z dołączoną do opakowania ulotką. Zalecane
dawkowanie Hialeye Duo 0,25% to 1–2 krople podawane do każdego oka w częstotliwości 1–3 razy dziennie, zależnie od
indywidualnych potrzeb. Jeśli pacjent nosi soczewki kontaktowe, nie musi ich zdejmować, by zakroplić oczy. Należy unikać
zanieczyszczenia końcówki butelki – nie powinna dotykać powierzchni oka, soczewki, palców, ani innych powierzchni. Ze względów
higienicznych z jednego opakowania wyrobu medycznego powinna korzystać jedna osoba. Jeśli pacjent stosuje również inne leki
okulistyczne, powinien odczekać z ich zastosowaniem przynajmniej 15 minut po użyciu kropli Hialeye Duo 0,25%. Po wkropleniu do oczu
wyrób medyczny może przyczyniać się do chwilowej utraty ostrości widzenia spowodowanej gęstością produktu.

Hialeye Duo 0,25% ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie wszyscy pacjenci mogą używać tych kropli. Przeciwwskazaniem jest
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nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. Pojawienie się objawów nadwrażliwości po zastosowaniu wyrobu medycznego
stanowi wskazanie do zaprzestania dalszego korzystania z preparatu i konsultacji z lekarzem. Opakowanie kropli Hialeye Duo 0,25%
powinno być zużyte w czasie nie dłuższym niż 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Skład
2,0% trehalozy, 0,25% hialuronianu sodu w jałowym izotonicznym roztworze z małą zawartością buforu fosforanowego.
Wyrób nie zawiera materiałów pochodzenia zwierzęcego.

Wskazania i działanie

Intensywnie nawilżające krople do oczu o właściwościach ochronnych, antyoksydacyjnych oraz wspomagających regenerację
powierzchni oka.
Przeznaczone do łagodzenia umiarkowanych i ciężkich objawów zespołu suchego oka.
Krople mają neutralne pH, nie zawierają środków konserwujących oraz są odpowiednie dla osób o wrażliwych oczach i osób
noszących soczewki kontaktowe.
Krople zapewniają natychmiastową ulgę i długotrwałe działanie nawilżające
Regularne stosowanie łagodzi objawy zespołu suchego oka - swędzenie, pieczenie, podrażnienie, czasowe pogorszenie ostrości
widzenia lub uczucie ciała obcego w oku. Objawy te mogą być spowodowane przez czynniki środowiskowe (takie jak n. suche
powietrze, wiatr, dym, zanieczyszczenie powietrza, nadmierne światło) lub inne czynniki, takie jak długotrwałe używanie
komputera, przebyte zabiegi okulistyczne, no. operacje oka, wiek, przebyte choroby, stosowanie niektórych leków i noszenie
soczewek kontaktowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Dawkowanie
Podawać 1-2 krople do każdego oka 1-3 razy dziennie, w zależności od potrzeb.

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