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Hylo-comod krople do oczu 10 ml
 

Cena: 49,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hylo-Comod w postaci kropli do oczu jest produktem nawilżającym dobrze tolerowanym również przez pacjentów
noszących twarde i miękkie soczewki kontaktowe. Krople Hylo-Comod można z łatwością zaaplikować do worka spojówkowego,
wykorzystując w tym celu specjalny system Comod. Opakowanie jest bardzo wydajne – w jego wnętrzu znajduje się ponad 300 kropli
wyrobu medycznego, które można zużyć w czasie nawet sześciu miesięcy od pierwszego użycia. Produkt jest pozbawiony
konserwantów, dzięki czemu jest wyjątkowo delikatny dla oczu, poza tym w swojej recepturze nie zawiera fosforanów, co zapobiega
odkładaniu się ich na rogówce.

Na co jest Hylo-Comod? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego są umiarkowane i ciężkie objawy zespołu suchego oka o
średnim nasileniu. Funkcją Hylo-Comod jest nawilżenie przesuszonych i podrażnionych oczu. W składzie produktu znajduje się
hialuronian sodu, czyli naturalna substancja będąca składnikiem filmu łzowego. Dzięki zawartości kwasu hialuronowego krople
skutecznie i trwale nawilżają gałkę oczną, wzmacniając ich naturalny film łzowy i tym samym chroniąc powierzchnię oka przed
podrażnieniami i wysychaniem. Mogą być pomocne między innymi przy objawach suchego oka takich jak uczucie ciała obcego w oku,
czy też pieczenie oczu oraz ich szybkie męczenie. Do tego problemu często przyczyniają się niekorzystne warunki zewnętrzne, w tym
przebywanie w klimatyzowanych lub ogrzewanych pomieszczeniach, intensywna praca przed komputerem, zbyt długie spędzanie czasu
przed ekranem telewizora czy urządzenia mobilnego, a nawet wiatr czy słońce.

W opakowaniu znajduje się 10 ml Hylo-Comod. W skład produktu wchodzi 0,1% hialuronian sodu (1 mg/ml), a także bufor cytrynianowy,
sorbitol oraz woda. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Hylo-Comod należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką.
Rekomendowane dawkowanie Hylo-Comod to zazwyczaj 1 kropla wyrobu medycznego do każdego worka spojówkowego w
częstotliwości 3 razy dziennie. Wyrób medyczny nie powinien być używany, jeśli jego opakowanie uległo uszkodzeniu, poza tym ze
względów higienicznych z jednego opakowania powinna korzystać wyłącznie jedna osoba. Jeśli pacjent nosi soczewki, powinien
odczekać 30 minut między założeniem soczewek a aplikacją Hylo-Comod. Produkt może być stosowany w razie potrzeby przez
pacjentki w ciąży i kobiety karmiące piersią, a także przez dzieci.

Wyrób medyczny Hylo-Comod jest dobrze tolerowany, nawet jeśli jest stosowany długotrwale. Możliwe działania niepożądane
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pojawiają się bardzo rzadko i obejmują nadwrażliwość, pieczenie, miejscowe podrażnienie, uczucie ciała obcego lub nadmierne
łzawienie bądź ból. Objawy te ustępują jednak po odstawieniu wyrobu medycznego. Hylo-Comod może też powodować przejściowe
zaburzenia widzenia, ponieważ jego roztwór ma wysoką lepkość. Skutki uboczne Hylo-Comod u pacjentów wrażliwych to też bóle
głowy. Wyrób medyczny Hylo-Comod ma poza tym przeciwwskazania, czyli nie każdy powinien go stosować. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników.

Skład
hialuronian sodu o stężeniu 1 mg/ml.

Wskazania i działanie

1. Jeżeli oczy swędzą, pieką, szybko się męczą, odczuwamy obecność jakby piasku pod powiekami, przyczyną może być
niewystarczające nawilżenie powierzchni oka.

2. Przy dłuższym przebywaniu w klimatyzowanych pomieszczeniach lub intensywnej pracy przed ekranem komputera, następuje
szybsze przerwanie filmu łzowego. Tymczasem w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oczu niezbędne jest ich
ciągłe nawilżanie przez łzy.

3. W wyniku zabiegów operacyjnych lub zranień oczu może nastąpić zmniejszenie wydzielania łez. Prawidłowo przebiegający
proces regeneracji powierzchniowych struktur oka wymaga jednak stałego, wystarczającego ich nawilżania.

Hylo-Comod poprawia nawilżenie gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego środowiska,
powodującego zaburzenia typu suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu jak również po zabiegach
operacyjnych przeprowadzanych na oku.

bez środków konserwujących.
do stosowania łącznie ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.
po otwarciu można stosować aż przez 6 miesięcy.
wysokiej jakości hialuronian sodu buforowany cytrynianem

Sterylne krople do oczu bez środka konserwującego i fosforanów.
Rezultaty działania HYLO-COMOD®
Dzięki stosowaniu HYLO-COMOD® rogówka i spojówka oka jest długotrwale nawilżana, zaopatrywana w długo utrzymującą się
odpowiednią ilość wilgoci, co powoduje, że fizjologiczne procesy gojenia mogą przebiegać optymalnie.
HYLO-COMOD® zawiera hialuronian sodu, naturalną fizjologiczną substancję występującą zarówno w oku, jak i w innych częściach
organizmu człowieka. Hialuronian sodu posiada szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, nawilżającego, stabilnego,
trudno zmywalnego i długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu, chroniącego przed podrażnieniami i suchością. Właściwości te
są szczególnie ważne dla osób używających soczewek kontaktowych, ponieważ soczewki te są dobrze tolerowane tylko wówczas, kiedy
˝pływają˝ w wystarczającej ilości wydzielanych łez. HYLO-COMOD® może być stosowany podczas używania soczewek kontaktowych.
HYLO-COMOD® uprzyjemnia i ułatwia noszenie twardych soczewek i miękkich soczewek kontaktowych, przy czym nie tworzą się na
nich osady i złogi.
HYLO-COMOD® nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Nie zawiera również fosforanów,
dzięki czemu unika się niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.

Dawkowanie
HYLO-COMOD® powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty lub optyka oraz własnym odczuciem i potrzebą.
Zwykle zakrapla się 3 razy dziennie 1 kroplę HYLO-COMOD® do worka spojówkowego każdego oka.
Przy większych dolegliwościach HYLO-COMOD® może być bez obaw zakraplany częściej.
W przypadku częstszego stosowania HYLO-COMOD® (np. ponad 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu.
HYLO-COMOD® przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednak przy dolegliwościach utrzymujących się przez długi czas
(dotyczy to zresztą wszelkich schorzeń), należy zgłosić się do lekarza okulisty.
Jak stosować HYLO-COMOD®
Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć nakładkę z dozownika.
Przed pierwszym użyciem proszę skierować butelkę zakraplaczem pionowo do dołu i naciskać kilkakrotnie na denko butelki, aż do
ukazania się
pierwszej kropli roztworu. Trzymając butelkę zakraplaczem do dołu oprzeć kciuk na górnej części butelki, a palec wskazujący i środkowy
ułożyć na jej denku.
Tak jak przedstawiono na rysunku, oprzeć rękę trzymającą butelkę COMOD® na drugiej ręce. Odchylając nieznacznie głowę do tyłu,
wolną ręką odciągnąć dolną powiekę oraz szybko i zdecydowanie nacisnąć na denko butelki. Zostaje wówczas uruchomiony mechanizm
podania jednej kropli roztworu. Dzięki szczególnej technice wentylowej systemu COMOD® wielkość kropli i szybkość jej podawania
będzie każdorazowo taka sama, niezależnie od siły nacisku na denko. Po zakropleniu należy powoli zamknąć powieki, umożliwiając
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równomierne rozprowadzenie roztworu po powierzchni oczu.
Po każdorazowym użyciu butelkę starannie zamknąć nakładką, zwracając
jednocześnie uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała sucha. Należy unikać kontaktu zakraplacza z okiem oraz skórą twarzy.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując HYLO-COMOD®
W przypadku używania innych leków okulistycznych, musi upłynąć co najmniej 30 minut zanim zakroplimy HYLO-COMOD®, a powinien
on być podany jako ostatni.
Maści do oczu należy stosować zawsze po zakropleniu HYLO-COMOD®.
Ponieważ HYLO-COMOD® nie zawiera środka konserwującego, jest szczególnie dobrze tolerowany przy długotrwałym stosowaniu.
W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach notowano reakcje nadwrażliwości takie jak: pieczenie i łzawienie oczu, które ustępowały
natychmiast po odstawieniu preparatu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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