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Hyabak UD krople do oczu 0,15% 0,4 ml x 30 pojemników
 

Cena: 46,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 minimsów

Postać Ampułki

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Skład

Substancje główne:
hialuronian sodu - występująca naturalnie w wielu tkankach ludzkiego ciała substancja o znakomitych właściwościach
nawilżających, antyoksydacyjnych i wspomagających regenerację tkanek (nawilżenie i ochrona powierzchni oka).

Substancje pomocnicze:
chlorek sodu – jony chlorkowe i sodowe gwarantują fizjologiczną osmolarność łez – przez co normalizują metabolizm
tkankowy i pomagają przywrócić równowagę na powierzchni oka (fizjologiczna osmolarność)
trometamol oraz kwas solny 1N - substancje, dzięki którym krople mają fizjologiczne pH (7,2), nie powodują podrażnienia
i są przyjemne w stosowaniu (regulacja pH).

Wskazania i działanie

Krople do oczu HYABAK® to tzw. „sztuczne łzy” przynoszące ulgę w przypadku:
zmęczenia oczu,
nadmiernego łzawienia,
uczucia podrażnienia lub pieczenia,
swędzenia powiek,
wrażenia piasku lub ciała obcego pod powiekami.

Warto, abyś stosował HYABAK® jeżeli:
pracujesz wiele godzin przy monitorze komputera lub/i oglądasz często telewizję,
przebywasz w klimatyzowanych lub centralnie ogrzewanych pomieszczeniach,
jesteś szczególnie narażony na działanie wiatru i promieni słonecznych,
jesteś osobą cierpiącą z powodu chorób ogólnych (cukrzyca, reumatyzm, choroby tarczycy) lub zmian hormonalnych
(menopauza),
przyjmujesz przewlekle leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu, przeciwbólowe, antyalergiczne, przeciwdepresyjne,
stosujesz przewlekle inne krople okulistyczne i Twoje oczy narażone są na szkodliwe działanie zawartych w nich
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konserwantów.

Dawkowanie
Jedno opakowanie HYABAK®® zawiera 10 ml (ok. 325 kropli), przeciętnie stosuje się 1 kroplę do każdego oka 2 do 3 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Po pierwszym otwarciu opakowania nie stosować dłużej niż 8 tygodni.

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

Galeria
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