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

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

 

 

Hialeye Free Complex 0,2% krople do oczu 10 ml
 

Cena: 43,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hialeye Free Complex 0,2% w postaci kropli do oczu jest produktem z hialuronianem sodu w stężeniu 0,2%, który nie
zawiera konserwantów, dlatego może być stosowany także przez pacjentów z wrażliwymi oczami.

Na co jest Hialeye Free Complex 0,2%? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Hialeye Free Complex 0,2% jest problem 
podrażnionych, zaczerwienionych oraz zmęczonych oczu. Wyrób może być pomocny w przypadku oczu przesuszonych w związku z
długotrwałym stosowaniem soczewek kontaktowych czy pływaniem w chlorowanej wodzie. Wyrób medyczny jest wskazany również w
przypadku wielogodzinnej pracy przy komputerze, a także długotrwałej jazdy samochodem. Z kropli Hialeye Free Complex 0,2% można
też korzystać w przypadku urazów rogówki, czy zapalenia rogówki oraz spojówki. Produkt będzie także wskazany, jeśli oczy pacjenta są
narażone na wysuszające działanie suchego powietrza, wiatru lub klimatyzacji.

Działanie kropli do oczu Hialeye Free Complex 0,2% polega na nawilżaniu i powlekaniu powierzchni oczu warstwą zabezpieczającą, a
także na ich ochronie oraz zapewnianiu im długotrwałej ulgi od objawów przesuszenia. W składzie produktu znajduje się 0,2% kwas
hialuronowy, który dobrze nawilża oczy, a także naturalna woda z rumianku przynosząca ulgę przy podrażnieniu oczu, ich zmęczeniu i
zaczerwienieniu. W składzie produktu można znaleźć też czarną jagodę, której składniki aktywne mają właściwości przeciwzapalne i
przeciwutleniające, a także oczar wirginijski wykazujący działanie chłodzące i kojące. Dzięki dodatkowi wątkrotki azjatyckiej wyrób
medyczny zmniejsza też obrzęk oczu.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Hialeye Free Complex 0,2%. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,2% hialuronian
sodu i woda destylowana z rumianku, oczaru, wąkrotki azjatyckiej i czarnej jagody, a oprócz tego tetraboran sodu dziesięciowodny i
chlorek sodu, a także wersenian sodu oraz woda do iniekcji. Wyrób medyczny powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi
w dołączonej do opakowania ulotce. Rekomendowane dawkowanie to 1 kropla Hialeye Free Complex 0,2% do każdego oka podawana w
częstotliwości 2–3 razy na dobę, zależnie od indywidualnych potrzeb. Przy używaniu wyrobu medycznego należy uważać, aby nie
zanieczyścić końcówki jego aplikatora. Po zastosowaniu produktu u niektórych pacjentów dochodzi do chwilowej utraty ostrości
widzenia, ponieważ roztwór ma lepką konsystencję. Krople z jednego pojemnika nie mogą być stosowane dłużej niż 2 miesiące od
pierwszego otwarcia.
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Wyrób medyczny Hialeye Free Complex 0,2% ma przeciwwskazania, czyli nie wszyscy powinni z niego korzystać. Przeciwwskazanie
stanowi nadwrażliwość na jego składniki czynne lub pomocnicze. Jeżeli pacjent zastosuje wyrób medyczny i zaobserwuje u siebie
symptomy wskazujące na nadwrażliwość, powinien zaprzestać stosowania produktu i zasięgnąć porady lekarza. Produktu Hialeye Free
Complex 0,2% nie należy łączyć z czwartorzędowymi solami amonowymi.

Skład
Hialuronian sodu 0,2% oraz wodę destylowaną z rumianku, oczaru, czarnej jagody, wąkrotki azjatyckiej, kwas borowy, tetraboran
sodudziesięciowodny, chlorek sodu, wersenian sodu, woda do iniekcji.

Wskazania i działanie

Hialeye Free Complex chroni, nawilża i powleka powierzchnię oka – w ten sposób przynosi długotrwałą ulgę oczom
wysuszonym w wyniku:

używania soczewek kontaktowych,
zapalenia rogówki i spojówki,
urazów rogówki,
wielogodzinnej pracy przy komputerze,
długiej jazdy samochodem,
klimatyzacji, wiatru, zimnego, suchego powietrza,
pływania w chlorowanej wodzie.

Dodatkowo naturalna woda z rumianku pomaga przy podrażnionych, czerwonych i zmęczonych oczach.
Czarna jagoda wspiera zdrowe funkcjonowanie oczu poprzez działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne.
Oczar wirginijski działa chłodząco, ściągająco i kojąco na bolące, zaczerwienione i zmęczone oczy.
Wąkrotka azjatycka łagodzi zmęczenie oczu i zmniejsza obrzęk.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Można stosować 2 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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

