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Hylo-care krople do oczu 10 ml
 

Cena: 59,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hylo-Care w postaci kropli do oczu z solą sodową kwasu hialuronowego oraz z dekspantenolem jest produktem
pozbawionym konserwantów, który działa nawilżająco oraz kojąco na oczy, a także wspomaga ich regenerację. Krople mogą być
stosowane również przez osoby noszące soczewki kontaktowe i nie powodują zaburzeń widzenia po zakropleniu, więc stanowią dobrą
alternatywę dla maści do oczu. Są dostępne w ekonomicznym opakowaniu i mogą być stosowane nawet przez sześć miesięcy od
pierwszego zastosowania. Zaletą kropli do oczu Hylo-Care jest również łatwa procedura zakraplania, o co zadbano, wykorzystując
specjalny system Comod.

Na co jest Hylo-Care? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest problem suchych i zmęczonych, czy też mocno
nadwyrężonych oczu. Krople do oczu Hylo-Care skutecznie nawilżają oraz pielęgnują powierzchnię oka, redukując jej podrażnienia, a
także tworząc na powierzchni oka warunki wspomagające gojenie się uszkodzeń rogówki i spojówki. Krople Hylo-Care będą przydatne
przy leczeniu niewielkich urazów oka, poza tym można wykorzystać je również po zabiegach operacyjnych. Wskazaniem do stosowania 
kropli do oczu Hylo-Care jest również chęć przywrócenia oczom naturalnej równowagi nawilżenia, co może być pomocne w przypadku
prewencji dolegliwości, które są następstwem nieprawidłowego działania systemu wytwarzania łez. Krople Hylo-Care mogą być
pomocne w przypadku, gdy pacjent często przebywa w pomieszczeniach suchych lub klimatyzowanych.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Hylo-Care. W skład produktu wchodzi hialuronian sodu oraz dekspantenol, a oprócz
tego bufor cytrynianowy oraz woda. Zawarty w wyrobie medycznym hialuronian sodu tworzy na powierzchni oka stabilny, długo
utrzymujący się film łzowy. Natomiast dzięki zawartości dekspantenolu wyrób medyczny Hylo-Care wspomaga odbudowę nabłonka
rogówki. Krople nie zawierają fosforanów, dzięki czemu nie przyczyniają się do zwapnienia rogówki przy jej urazach. Po zastosowaniu 
krople do oczu Hylo-Care bardzo dobrze zwilżają powierzchnię oka, redukując dolegliwości związane z jej przesuszeniem oraz
uzupełniają ubytki w naturalnym filmie łzowym. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Hylo-Care, należy zapoznać się z jego
ulotką. Rekomendowane dawkowanie Hylo-Care to 1 kropla do każdego worka spojówkowego w częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli
jednak dolegliwości pacjenta są nasilone, produkt może być stosowany częściej.

Hylo-Care to krople do oczu, które mają też przeciwwskazania. Nie powinny być stosowane w przypadku nadwrażliwości na
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którykolwiek z ich składników. W przypadku alergii może pojawić się pieczenie czy łzawienie oczu, jednak zazwyczaj ustępują one, gdy
odstawi się preparat. Jeśli wyrób medyczny ma być stosowany z innymi kroplami do oczu, należy używać go jako ostatni, jednocześnie
nie zapominając o konieczności zachowania stosownego odstępu (min. 30 minut) między produktami. Inaczej jest w przypadku
stosowania maści na oczy – te należy stosować po zakropleniu oczu.

Skład
Hialuronian sodu, dekspantenol, bufor cytrynianowy, woda. Krople bez zawartości fosforanu. Nie zawierają konserwantów.

Wskazania i działanie

Preparat zawiera sól sodową kwasu hialuronowego - naturalnej substancji występującej w strukturach oka. Hialuronian sodu
posiada właściwości tworzenia równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu łzowego. Zawarty
w preparacie dekspantenol, należący do grupy witamin B, stymuluje procesy warunkujące odnowę nabłonka rogówki. Preparat
stosuje się w celu przywrócenia naturalnej równowagi nawilżenia oka - w prewencji dolegliwości związanych z upośledzeniem
wydzielania łez, do których dochodzi m.in. w wyniku przebywania w suchych, klimatyzowanych pomieszczeniach, na słońcu lub
wietrze.

Dawkowanie
Zwykle: 3x dziennie po 1 kropli do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku silniejszych dolegliwości - może być stosowany
częściej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W odosobnionych przypadkach stwierdzono występowanie reakcji
alergicznych, takich jak pieczenie, czy łzawienie oczu, które ustępowały natychmiast po odstawieniu preparatu. W przypadku stosowania
innych kropli do oczu, preparat powinien być zakroplony zawsze jako ostatni z zachowaniem odstępu co najmniej 30 min. Natomiast
maści oczne powinny być podane po jego zakropleniu. Nie zawiera środków konserwujących.

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