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Hylo-fresh krople nawilżające do oczu 10 ml
 

Cena: 42,35 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
HYLO®-FRESH jest sterylnym roztworem bez środka konserwującego, zawierającym 0,3 mg/ml hialuronianu sodu, nalewkę z ziela
świetlika, bufor boranowy oraz wodę.

Wskazania i działanie
Preparat HYLO®-FRESH jest stosowany w celu łagodzenia dolegliwości związanych z podrażnieniem oczu. Podrażnienie i suchość oczu
może być wynikiem niekorzystnego wpływu otoczenia, w jakim się przebywa, tj. pracy przy komputerze, suchego klimatu w
pomieszczeniu, przeciągów, intensywnego promieniowania słonecznego, obecności kurzu lub pyłków w powietrzu lub noszenia
soczewek kontaktowych. Preparaty ze świetlika (Euphrasia officinalis) są stosowane tradycyjnie już od wieków przy podrażnieniach
spojówki, zaczerwienionych i piekących oczach, wzmożonym wydzielaniu łez, obrzękach i zaczerwienieniach powiek lub ich brzegów.
Preparat HYLO®-FRESH zawiera również hialuronian sodu, który zwiększa lepkość roztworu nawilżającego, sprawiając, że staje się on
gęstszy od wody. Dzięki temu preparat dłużej utrzymuje się na powierzchni oka. Zastosowanie kropli koi podrażnione oczy i powieki,
dostarczając im jednocześnie nawilżenia podobnego do tego, jakie daje płyn łzowy. Preparat leczy wszystkie objawy będące wynikiem
wysuszenia powierzchni oka, np. w wyniku niedostatecznej produkcji naturalnych łez przez organizm.

HYLO®-FRESH poprawia komfort noszenia zarówno twardych jak i miękkich soczewek kontaktowych.
HYLO®-FRESH nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany.
Preparat nie zawiera również fosforanów, co pozwala uniknąć ryzyka powikłań w wyniku powstawania złogów w rogówce.

Dawkowanie
HYLO®-FRESH powinien być dawkowany stosownie do potrzeby. Zwykle zakrapla się 3 razy dziennie po 1 kropli preparatu do worka
spojówkowego każdego oka. W przypadku intensywniejszych dolegliwości można stosować krople częściej. W przypadku częstszego
stosowania preparatu (np. ponad 10 razy dziennie) należy poddać się badaniu okulistycznemu.
HYLO®-FRESH przeznaczony jest do długotrwałego stosowania,
jednakże w przypadku dolegliwości utrzymujących się przez długi czas (dotyczy to wszystkich schorzeń) należy zgłosić się do lekarza
okulisty.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników 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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