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Hyabak nawilżające krople do oczu 10 ml
Cena: 28,52 PLN
Opis słownikowy
Dostępność

Dostępny w aptece w 24h

Opakowanie

10 ml

Postać

Krople

Producent

THEA

Rodzaj rejestracji

Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
Wskazania i działanie
Krople HYABAK są bezpieczne, nie zawierają substancji konserwujących, więc mogą być stosowane przez osoby o wrażliwych oczach,
użytkowników soczewek kontaktowych, alergików. Warto mieć je ze sobą w pracy, podróży czy na wakacjach, gdy narażeni jesteśmy na
szkodliwe działanie słońca, wiatru lub słonej wody.
Dlaczego w kroplach do oczu HYABAK zastosowano hypotoniczną formułę?
W zespole suchego oka skład naszych łez ulega zmianie, tzn. zwiększa się w nich stężenie różnych substancji (m.in. jonów). Film
łzowy staje się hypertoniczny. Ma to bardzo duży wpływ na komórki na powierzchni oka. Upraszczając można powiedzieć, że w
procesie wyrównania stężeń, między roztworem w komórkach na powierzchni oka a roztworem na zewnątrz, czyli w
hypertonicznym filmie łzowym, komórka oddaje wodę. W konsekwencji dochodzi do jej odwodnienia i uszkodzenia.
Zastosowanie hypotonicznych sztucznych łez pomaga przywrócić zaburzoną równowagę oraz utrzymać prawidłowe
uwodnienie tkanek na powierzchni oka.
Dlaczego krople do oczu HYABAK doskonale nawilżają oczy?
Krople HYABAK zawierają w swoim składzie hialuronian. Na powierzchni oka, w normalnych warunkach, znajduje się tylko
warstwa łez i to ich składniki są najbardziej naturalne dla oka. We łzach znajduje się woda zawierająca elektrolity, enzymy,
substancje odżywcze i tlen. W skład łez wchodzą również lipidy (tłuszcze) a także — bardzo ważne dla nawilżenia i odżywienia
oka — substancje śluzowe. Jedną z nich jest właśnie hialuronian, który znakomicie nawilża i ma szereg właściwości
regenerujących i ochronnych, przez co zapewnia równowagę i komfort naszym oczom, chroni tkanki przed uszkodzeniem i
procesami degeneracyjnymi.
Nawilżające i ochronne krople do oczu HYABAK w hypotonicznej formule i naturalnym dla oka hialuronianem:
szybko i na długo przynoszą ulgę i komfort podrażnionym oczom
działają ochronnie na powierzchniowe tkanki oka
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nie zawierają konserwantów
mogą być używane 3 miesiące od momentu otwarcia butelki
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Dawkowanie
Jedną kroplę HYABAK® należy wkraplać do każdego oka tak często, jak jest to konieczne. Aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność
działania preparatu należy:
przed każdym wkropleniem umyć starannie ręce
podczas wkraplania nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka, powiek ani jakichkolwiek innych przedmiotów
stosować nie dłużej niż 3 miesiące od pierwszego otwarcia butelki
W przypadku stosowania kilku preparatów do oczu należy zachować co najmniej 10 minutowy odstęp pomiędzy zakraplaniem kolejnych
preparatów.
Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą nanosić preparat na wklęsłą część soczewki podczas jej zakładania lub zdejmowania, jak
również tak często jak jest to niezbędne w trakcie jej noszenia.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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