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Hylo-Dual Intense krople do oczu 10 ml
 

Cena: 59,65 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-Dual Intense w postaci kropli do oczu jest produktem intensywnie i długotrwale nawilżającym oczy, który chroni
powierzchnię oka przed wyparowywaniem łez, a także redukuje objawy takie jak swędzenie i pieczenie oczu. Krople do oczu Hylo-Dual
Intense są sterylne i nie zawierają dodatku konserwantów, czy też fosforanów.

Na co jest Hylo-Dual Intense? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest zmaganie się z problemem bardzo suchych oczu.
Krople wykorzystywane są do stabilizacji filmu łzowego, a oprócz tego zmniejszają objawy alergiczne i zapalne, w tym dokuczliwe
swędzenie oczu, czy też ich pieczenie. Produkt ma podwójne działanie, co wiąże się z zawartością dwóch składników czynnych –
hialuronianu sodu oraz ektoiny. Kwas hialuronowy jest substancją, która naturalnie występuje w organizmie człowieka, w tym między
innymi w oku. Dodatek tego składnika w kroplach do oczu Hylo-Dual Intense sprawia, że tworzy się stabilny i równomiernie
rozprowadzony po powierzchni oka film łzowy, który długotrwale utrzymuje się na oku. Wyrób medyczny Hylo-Dual Intense zawiera
zwiększone stężenie kwasu hialuronowego, przez co jest lepki i długotrwale nawilża oko. Film łzowy dodatkowo chroni rogówkę i
spojówkę przed podrażnieniami. Zawarta w wyrobie medycznym ektoina jest natomiast substancją zwiększającą zdolność wiązania
wody w powierzchniowych strukturach oka. W ten sposób tworzy na jego powierzchni fizjologiczną barierę, która stabilizuje film łzowy i
chroni przed wyparowywaniem łez.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Hylo-Dual Intense. W skład 1 ml wyrobu medycznego wchodzą 2 mg hialuronianu sodu
oraz 20 mg ektoiny, poza tym krople zawierają także kwas borowy, boraks i wodę do wstrzykiwań. Przed zastosowaniem Hylo-Dual
Intense należy wnikliwe zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania kropli. Wyrób medyczny Hylo-Dual Intense powinien
być dawkowany zgodnie z zaleceniami okulisty. Zazwyczaj zaleca się aplikację 1 kropli Hylo-Dual Intense do każdego worka
spojówkowego w częstotliwości 3 razy dziennie, jednak dopuszczalne jest (na wskazanie lekarza i przy poddawaniu się regularnym
badaniom) częstsze stosowanie wyrobu medycznego. U dzieci w wieku poniżej 12 lat i pacjentek w ciąży nie powinno się jednak
stosować Hylo-Dual Intense częściej niż 10 razy na dobę. Produkt nadaje się w razie konieczności do długotrwałego leczenia, jednak bez
konsultacji z lekarzem nie należy stosować go dłużej niż 2 tygodnie. W przypadku stosowania też innych kropli do oczu Hylo-Dual
Intense należy aplikować na koniec, zachowując odstęp minimum 30 minut.
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Wyrób medyczny Hylo-Dual Intense ma przeciwwskazania, więc nie każdy powinien z niego korzystać. Przeciwwskazaniem jest
nadwrażliwość na choć jeden ze składników produktu. Wyrób nie powinien być również stosowany przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, a
oprócz tego nie jest też wskazane korzystanie z niego w czasie noszenia soczewek kontaktowych. Wyrób medyczny może być
stosowany przez sześć miesięcy od pierwszego otwarcia.

Skład
1 ml HYLO DUAL INTENSE® zawiera 2 mg hialuronianu sodu, 20 mg ektoiny, kwas borowy, boraks i wodę do wstrzykiwań.

Wskazania i działanie
HYLO DUAL INTENSE® jest do intensywnego, leczniczego nawilżania suchych oczu i stabilizacji filmu łzowego. Powoduje to uwolnienie
od objawów zapalnych takich jak swędzenie i pieczenie oczu.

HYLO DUAL INTENSE® składa się z soli sodowej kwasu hialuronowego, naturalnej substancji występującej w wielu organach
ciała ludzkiego, w tym także w oku. Posiada ona szczególne fizykalne właściwości tworzenia równomiernego, stabilnego filmu
łzowego, który długo utrzymuje się na powierzchni oczu i jest odporny na wypłukiwanie. Ta tak zwana właściwość bioadhezyjna
zapewnia ochronę rogówki i spojówki, a wraz z fizjologicznymi łzami pokrywa powierzchnię oka.
HYLO DUAL INTENSE® zawiera większą ilość hialuronianu sodu, dzięki czemu jest bardziej lepki, a dzięki temu oko ma
intensywną, kojącą i długotrwałą warstwę nawilżającą. Przewlekłe lub bardziej nasilone objawy ustepują, a oko jest chronione
przed dalszym podrażnieniem.
Ektoina jest naturalną substancją uzyskaną z drobnoustrojów żyjących w ekstremalnych warunkach (np. w słonych jeziorach).
Mikroorganizmy te aby przetrwać w tych niesprzyjających warunkach wytwarzają naturalną substancję zwaną ektoiną.
Szczególne właściwości tej substancji zostały wykorzystane w preparacie
Ektoina zwiększa zdolność wiązania wody przez struktury powierzchniowe oka, tworząc na powierzchni spojówek fizjologiczną
barierę. Jednocześnie stabilizuje ona rozpuszczalną w tłuszczach warstwę filmu łzowego, która zapobiega nadmiernemu
wyparowywaniu łez.
Interakcja hialuronianu sodu i ektoiny zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie oczu chroniąc je jednocześnie przed
nadmiernym, szczególnie szkodliwym dla nich wyparowywaniem łez.
Typowe objawy, swędzenie i pieczenie, wystepujące jako reakcje zapalne na podrażnienia wywołane przez środowisko, są
łagodzone przez HYLO DUAL INTENSE

Przeciwwskazania
HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany w przypadkach występowania nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu i
u dzieci poniżej 6 roku życia. HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany podczas noszenia soczewek kontaktowych

Dawkowanie
HYLO DUAL INTENSE® należy dawkować indywidualnie zgodnie z zaleceniem lekarza okulisty.
Zwykle podaje się dorosłym i dzieciom powyżej 6 roku życia 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku
częstszego stosowania HYLO DUAL INTENSE® (np. częściej niż 10 razy dziennie) lub przy silniejszych dolegliwościach należy
poddawać się regularnym badaniom przez lekarza okulistę.
Podczas ciąży i laktacji, a także u dzieci w wieku poniżej 12 lat, HYLO DUAL INTENSE® nie powinien być stosowany częściej niż 10 razy
dziennie.
HYLO DUAL INTENSE® nadaje się do długotrwałego leczenia. Jednak – podobnie jak w przypadku wszystkich utrzymujących się
objawów - należy skonsultować się z okulistą, jeśli twoje dolegliwości nie ustępują w przeciągu dwóch tygodni.
Data ważności po otwarciu wynosi 6 miesięcy

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