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Hialeye Free 0,4% nawilżające krople do oczu 10 ml
 

Cena: 26,95 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 Free 0,4% w postaci nawilżających kropli do oczu z wysokocząsteczkowym hialuronianem sodu jest
sterylnym produktem bez konserwantów, który może być stosowany przy suchości oczu, również przez osoby noszące soczewki
kontaktowe. W jednym opakowaniu produktu znajduje się 10 ml roztworu, czyli aż 250 kropli wyrobu.

Na co jest Hialeye Free 0,4%? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie dolegliwości związanych z
niedostatecznym nawilżeniem oczu. Może być pomocny w przypadku podrażnienia oczu i ich pieczenia, a także uczucia obecności ciała
obcego w oku. Krople nawilżające Hialeye Free 0,4% są szczególnie polecane osobom, które długotrwale korzystają z komputera lub
zmagają się z przesuszeniem oczu związanym z ich ekspozycją na wiatr, suche powietrze, słońce czy słoną wodę. Produkt może być
też pomocny przy nadmiernej ekspozycji oczu na dym i zanieczyszczenia powietrza, a także w przypadku podrażnienia oczu na skutek
przebywania w pomieszczeniach klimatyzowanych lub ogrzewanych. To również dobre rozwiązanie dla osób, które długotrwale stosują
soczewki kontaktowe. Wyrób medyczny Hialeye Free 0,4% może być również pomocny przy zapaleniu spojówek oraz po zabiegach
chirurgicznych w obrębie oczu. Zawarty w kroplach nawilżających Hialeye Free 0,4% hialuronian sodu to substancja o właściwościach
mukoadhezyjnych i mukomimetycznych, a także wiskoelastycznych. Jej działanie przyczynia się do poprawy stabilności filmu łzowego,
pozwalając utrzymać komfort i odpowiednie nawilżenie gałki ocznej, a także zapewniając jej lepszą ochronę.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Hialeye Free 0,4%. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,4% hialuronian sodu, a także
wodoroortofosforan disodu dwunastowodny i diwodoroortofosforan sodu jednowodny, a oprócz tego chlorek sodu i woda. Przed
zastosowaniem wyrobu medycznego Hialeye Free 0,4% należy dokładnie zapoznać się z informacjami podanymi w dołączonej do niego
ulotce. Rekomendowane dawkowanie Hialeye Free 0,4% to 1 kropla do każdego oka, podawana 2–3 razy na dobę, według
indywidualnych potrzeb. Aby podać odpowiednią dawkę, należy lekko nacisnąć butelkę z produktem. W czasie stosowania wyrobu
medycznego Hialeye Free 0,4% w postaci kropli do oczu należy uważać, aby nie dotykać oka końcówką aplikatora butelki. Produkt nie
powinien być stosowany dłużej niż 30 dni – jeśli czas ten okaże się niewystarczający, by objawy ustąpiły, należy zasięgnąć porady
lekarza.

Wyrób medyczny Hialeye Free 0,4% ma jednak przeciwwskazania. Nie należy z niego korzystać w przypadku nadwrażliwości na
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którykolwiek z jego składników. Z produktu nie powinno się korzystać, jeśli na jego opakowaniu widać ślady uszkodzenia. Nie należy go
też łączyć z czwartorzędowymi solami amonowymi. W składzie produktu znajdują się fosforany – u części pacjentów z uszkodzoną
rogówką może dojść do jej zwapnienia, dlatego nie należy korzystać z wyrobu medycznego Hialeye Free 0,4%, jeśli pacjent ma ciężko
uszkodzoną powierzchnię rogówki. Wyrób medyczny powinien zostać zużyty w czasie nie dłuższym niż 120 dni od pierwszego otwarcia.

Skład
Hialuronian sodu 0,4%, wodoroortofosforan disodu dwunastowodny, diwodoroortofosforan sodu jednowodny, chlorek sodu, woda.

Wskazania i działanie

Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to roztwór do oczu o stężeniu 0,4% zawierający hialuronian sodu.
Hialuronian sodu poprawia stabilność filmu łzowego i utrzymuje komfort powierzchniowych struktur gałki ocznej poprzez ich
nawilżenie, nawodnienie i ochronę.
Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym hialuronianu sodu łagodzi podrażnienia, suchość, pieczenie i uczucie
obecności ciała obcego w oku wywołane czynnikami środowiskowymi takimi jak wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda,
dym, nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera, częste i długotrwałe stosowanie
soczewek kontaktowych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Można stosować 4 miesiące po otwarciu.
1 kropla do oka 2-3 razy na dobę, według potrzeb.
Podać do oka 1 kroplę, lekko naciskając na butelkę.

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