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Hyal-Drop multi - krople do nawilżania oczu i soczewek
kontaktowych 10 ml
 

Cena: 36,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent BAUSCH&LOMB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Hyal-Drop multi to krople do oczu bez konserwantów Przeznaczone do nawilżania oczu, zwilżania i nawilżania miękkich i twardych
soczewek kontaktowych podczas noszenia.

Właściwości i działanie:

Krople Hyal-Drop multi zapewniają nawilżenie oczu. Przynoszą szybką ulgę zmęczonym, podrażnionym i łzawiącym oczom. Jest to
produkt przeznaczony dla osób cierpiących z powodu łagodnych i umiarkowanych objawów suchego oka, takich jak: zmęczenie,
podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

Nawilżające krople do oczu Hyal-Drop multi zawierają kwas hialuronowy w stężeniu 0,24% (w postaci hialuronianu sodu). Kwas
hialuronowy zawarty w kroplach Hyal-Drop multi ma wpływ na odbudowę warstw filmu łzowego, zwiększa jego stabilność i zapewnia
odpowiednie nawilżenie powierzchni oka. Krople Hyal-Drop multi charakteryzują się wysoką tolerancją, ze względu na brak substancji
konserwujących w składzie. Konstrukcja pompki umożliwia stosowanie kropli Hyal-Drop multi przez 6 miesięcy po otwarciu.

Hyal-Drop multi to wyrób medyczny, służący nie tylko do nawilżania oczu, ale również do nawilżania i zwilżania miękkich i twardych 
soczewek kontaktowych podczas noszenia.

Składniki
0,24% hialuronian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do
wstrzykiwań.

Stosowanie
W razie potrzeby wpuścić 1 kroplę do oka.
Ze względu na brak konserwantów w składzie, nawilżające krople do oczu Hyal-Drop multi można stosować codziennie i tak często jak
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zajdzie potrzeba. Nie ma ograniczeń dotyczących czasu stosowania.

Sposób użycia:
1. Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce.
2. Zdejmij nakładkę ochronną z końcówki butelki.
3. Umieść kciuk na ergonomicznym wsparciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieść pod spodem butelki.
4. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Odwróć butelkę końcówką do dołu i przytrzymaj pionowo nad okiem. Palcem wolnej ręki delikatnie
odciągnij dolną powiekę. Naciśnij pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka. Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na
powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
5. Natychmiast po użyciu strząśnij pozostałości kropli i nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

Masa netto
Zawartość opakowania: 10 ml (brak masy netto na opakowaniu)

Przeciwwskazania
Kropli do oczu Hyal-Drop multi nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Przechowywanie
Krople Hyal-Drop multi należy przechowywać w temperaturze +1 do +25oC.

Producent
Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH Brunsbütteler Damm 165-173
DE-13581 Berlin, Niemcy

Dystrybutor:
Bausch & Lomb Poland sp. z o.o.
Aleja Szucha 13/15, 00-580 Warszawa

Ważne informacje

Po otwarciu produkt może być używany przed 6 miesięcy.
Przed użyciem innego produktu do oczu, należy poczekać co najmniej 15 minut.
Po otwarciu butelki, krople powinny być używane tylko przez jedną osobę.
Aby zapobiec urazowi oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
Krople Hyal-Drop multi należy trzymać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

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