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Hialeye MAX 0,4% nawilżający roztwór do oczy x 20 fiolek po
0,5 ml
 

Cena: 41,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 20 fiolek

Postać Ampułki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hialeye MAX 0,4% w postaci nawilżającego roztworu do oczu w fiolkach jest produktem z hialuronianem sodu o
stężeniu 0,4% i dużej masie cząsteczkowej, który jest uzyskiwany w procesie syntezy biotechnologicznej. Krople działają nawilżająco i
ochronnie na oczy, a w ich składzie nie znajdują się konserwanty, dlatego będą odpowiednie dla pacjentów z wrażliwymi oczami. Krople
do oczu Hialeye MAX 0,4% są jałowe.

Na co jest Hialeye MAX 0,4%? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są podrażnienia oczu oraz ich pieczenie i uczucie
obecności ciała obcego w oczach, do których przyczyniają się czynniki środowiskowe lub codzienna aktywność pacjenta. Wyrób
medyczny Hialeye MAX 0,4% może być pomocny w przypadku podrażnienia oczu na skutek działania wiatru, wody morskiej, słońca lub
suchego powietrza, a także w związku z działaniem dymu lub zbyt jaskrawego oświetlenia. Sprawdzi się również w przypadku
podrażnień oczu związanych z przebywaniem w pomieszczeniach klimatyzowanych i ogrzewanych. Wyrób medyczny Hialeye MAX
0,4% można też wykorzystać, jeśli pacjent długotrwale korzysta z komputera lub często stosuje soczewki kontaktowe. Wskazaniem do
stosowania wyrobu medycznego Hialeye MAX 0,4% jest też zapalenie spojówek, a oprócz tego dolegliwości odczuwane w związku z
przeprowadzonym zabiegiem okulistycznym.

W opakowaniu znajduje się 20 fiolek, każda po 0,5 ml Hialeye MAX 0,4%. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,4% hialuronian sodu, a
także dizasadowy fosforan sodu oraz monozasadowy fosforan sodu, a oprócz tego chlorek sodu i woda. Przed zastosowaniem wyrobu
medycznego Hialeye MAX 0,4% należy dokładnie przeczytać informacje zawarte w dołączonej do niego ulotce i – jeśli lekarz nie wskaże
inaczej – przestrzegać zawartych tam wskazówek dotyczących prawidłowego korzystania z kropli.

Rekomendowane dawkowanie Hialeye MAX 0,4% to 1 kropla do każdego oka podawana w częstotliwości 2–3 razy dziennie, zależnie od
potrzeb pacjenta. Aby prawidłowo wykorzystać wyrób medyczny Hialeye MAX 0,4% w postaci roztworu w fiolkach, należy otworzyć
zabezpieczającą torebkę aluminiową i wyjąć z niej jedną fiolkę. Następnie należy otworzyć zatyczkę fiolki oraz wkroplić do każdego oka
po 1 kropli wyrobu medycznego. Zakraplając oczy, należy uważać, aby nie zanieczyścić końcówki fiolki. Niewykorzystana część
roztworu nadaje się do ponownego użytku tylko przez 12 godzin od jej otwarcia – należy jednak przez ten czas odpowiednio
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zabezpieczyć fiolkę.

Pomimo tego, że produkt jest pozbawiony konserwantów i może być stosowany nawet przez pacjentów z wrażliwymi oczami, nie
wszyscy pacjenci powinni stosować wyrób medyczny Hialeye MAX 0,4%, ponieważ ma również pewne przeciwwskazania. Produkt nie
powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników. Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego u
pacjenta wystąpią jakiekolwiek objawy, które mogłyby sugerować reakcję alergiczną, należy zaprzestać dalszego stosowania produktu i
zasięgnąć porady lekarza.

Skład
0,4% hialuronian sodu, dizasadowy fosforan sodu; monozasadowy fosforan sodu; chlorek sodu; woda

Wskazania i działanie
Hialeye Max jest jałowym, niezawierającym środków konserwujących, roztworem 0,4% hialuronianu sodu o dużej masie cząsteczkowej,
uzyskiwanym na drodze syntezy biotechnologicznej.

Dzięki swoim nawilżającym i ochronnym właściwościom, hialuronian sodu przynosi ulgę przy podrażnieniach, pieczeniu i
uczuciu obecności ciała obcego w oku, spowodowanych czynnikami środowiskowymi, takimi jak wiatr, słońce, suche powietrze,
woda morska, dym, zbyt jaskrawe oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera lub odczuwanymi
w związku z zabiegiem okulistycznym, zapaleniem spojówek, długotrwałym lub częstym używaniem soczewek kontaktowych.
Ponieważ produkt nie zawiera środków konserwujących, szczególnie nadaje się dla osób mających wrażliwe oczy.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1 kropla do oczu 2-3 razy na dobę, odpowiednio do potrzeb.
Otworzyć torebkę z folii aluminiowej, oderwać jedną fiolkę z paska i otworzyć ją, obracając o pociągając zatyczkę. Wkroplić do oka jedną
kroplę, ściskając korpus fiolki. Fiolkę można zamknąć, pozostała zawartość nadaje się do użytku maksymalnie 12 godzin.

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