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Hylo-Dual krople do oczu 10 ml
 

Cena: 52,15 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 w postaci kropli do oczu to sterylny roztwór na bazie hialuronianu sodu i ektoiny, który nie zawiera
konserwantów. Krople działają nawilżająco na gałkę oczną, a dodatkowo zapewniają jej ochronę przed niekorzystnym wpływem
czynników zewnętrznych. Jedno opakowanie Hylo-Dual zawiera aż 300 kropli Hylo-Dual.

Na co jest Hylo-Dual? Wskazaniem do stosowania kropli do oczu są suche i piekące oczy. Składniki zawarte w kroplach do oczu działają
nawilżająco na rogówkę oraz spojówkę, zapewniając ochronę przed nadmiernym wyparowywaniem łez. Krople Hylo-Dual stabilizują film
łzowy, dzięki czemu zmniejszają ryzyko podrażnień, a także eliminują dolegliwości takie jak pieczenie i swędzenie oczu, które często
towarzyszą zapaleniom i alergiom. Krople do oczu Hylo-Dual mają podwójne działanie, co zawdzięczają zawartości hialuronianu sodu
oraz ektoiny. Kwas hialuronowy to naturalnie występująca w filmie łzowym substancja, dzięki której wyrób medyczny Hylo-Dual tworzy
na powierzchni oka równomierny film łzowy charakteryzujący się wysoką stabilnością i długotrwałym utrzymywaniem się na gałce
ocznej. Ektoina natomiast to substancja wytwarzana przez drobnoustroje żyjące w ekstremalnych warunkach, która zwiększa
możliwości wiązania wody na powierzchni oka, sprawiając, że na oczach tworzy się bariera fizjologiczna, która utrudnia przenikanie
alergenów. Dodatkowym działaniem ektoiny jest stabilizacja filmu łzowego.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Hylo-Dual. W skład 1 ml wyrobu medycznego wchodzi 0,5 mg hialuronianu sodu oraz
20 mg ektoiny, a oprócz tego kwas borowy oraz boraks i woda do wstrzykiwań. Hialuronian sodu i ektoina intensywnie i długotrwale
nawilżają oczy oraz chronią je przed wyparowywaniem łez, redukując jednocześnie ich podrażnienia i chroniąc przed alergenami oraz
objawami zapalnymi. Przed zastosowaniem kropli do oczu Hylo-Dual należy zapoznać się z dołączoną do nich ulotką i postępować
zgodnie z zawartymi tam wskazówkami. Wyrób medyczny powinien być dawkowany zgodnie z rekomendacjami okulisty. Zazwyczaj
zaleca się podanie 1 kropli do każdego worka spojówkowego w częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli lekarz tak zaleci, możliwe jest też
częstsze stosowanie produktu. Krople Hylo-Dual mogą być w razie konieczności stosowane długotrwale. Pacjenci noszący soczewki
kontaktowe powinni odczekać około 30 minut między założeniem soczewek a zakraplaniem oczu.

Z jednego opakowania Hylo-Dual powinna korzystać wyłącznie jedna osoba, ponadto nie należy używać produktu, jeśli jego opakowanie
ma ślady zniszczenia. Jeśli pacjent używa też innych kropli do oczu, powinien zachować odstęp 30 minut między kroplami i Hylo-Dual
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zawsze stosować na końcu. W przypadku korzystania dodatkowo z maści do oczu należy nakładać ją już po zakropleniu oczu Hylo-Dual.
Krople Hylo-Dual mają też przeciwwskazania. Nie należy ich stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z ich składników.
Preparatu nie powinny też stosować dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Skład
HYLO DUAL jest sterylnym roztworem bez konserwantów, zawierającym 0,5 mg/ml hialuronianu sodu, 20 mg/ml ektoiny, bufor
boranowy i wodę.

Wskazania i działanie

HYLO DUAL nawilża rogówkę i spojówki, chroni oczy przed nadmiernym wyparowywaniem łez. Stabilizacja filmu łzowego
zmniejsza podrażnienie oczu towarzyszące zapaleniom i alergiom. Znika odczucie piekących oczu.
Nawilża suche oczy, stabilizuje film łzowy, redukując zapalne i alergiczne objawy takie jak: swędzenie i pieczenie oczu.
Sterylny roztwór bez fosforanów i konserwantów.

Przeciwwskazania
HYLO DUAL nie powinien być stosowany w przypadkach występowania nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu i u dzieci
poniżej 6 roku życia.

Dawkowanie
HYLO DUAL 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. HYLO DUAL przeznaczony jest do długotrwałego stosowania.
Po pierwszym otwarciu butelki można używać przez okres 6 miesięcy

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