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Hylo-gel żel do oczu 10 ml
 

Cena: 52,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Żele

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Hylo-Gel w postaci żelu do oczu jest sterylnym produktem z hialuronianem sodu, który działa silnie nawilżająco. W
składzie produktu nie znajdują się konserwanty, dzięki czemu jest łagodny dla oka i dobrze tolerowany przez organizm. W składzie żelu
Hylo-Gel nie ma też dodatku fosforanu, co zapobiega tworzeniu się złogów na rogówce oka. Żel do oczu Hylo-Gel nie wywołuje zaburzeń
widzenia po podaniu, poza tym jego stosowanie jest bardzo proste, dzięki specjalnemu systemowi Comod. Opakowanie produktu
wyróżnia się dużą wydajnością – w jego skład wchodzi ponad 300 kropli żelu.

Na co jest Hylo-Gel? Wskazaniem do stosowania żelu jest problem oczu przewlekle suchych, a szczególnie problem ostrej postaci
zespołu suchego oka. Składniki zawarte w wyrobie medycznym intensywnie i długotrwale nawilżają oko, odbudowując na jego
powierzchni film łzowy, poza tym przyspieszają regenerację oka po urazach czy zabiegach chirurgicznych. Produkt znajduje również
zastosowanie w przypadku uszkodzenia gruczołów łzowych, poza tym można go wykorzystać przy porażeniu nerwu twarzowego,
problemie niedomykania powiek, czy też przy chorobach autoimmunologicznych. Funkcją Hylo-Gel jest nawilżenie powierzchni oka oraz
jego ochrona przed wysychaniem i uszkodzeniami, czy też wspomaganie ich regeneracji.

W opakowaniu znajduje się 10 ml żelu do oczu Hylo-Gel. W skład wyrobu medycznego wchodzi 0,2% kwasu hialuronowego (2 mg/ml),
dzięki czemu żel zapewnia intensywne i długotrwałe nawilżenie oka. Oprócz tego w składzie Hylo-Gel znajduje się bufor cytrynianowy
oraz sorbitol i woda. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie
z zawartymi w niej wskazówkami, chyba że lekarz zaleci inaczej. Wyrób medyczny powinien być dawkowany indywidualnie, zgodnie z
potrzebami pacjenta lub według instrukcji okulisty. Zazwyczaj zaleca się stosowanie 1 kropli żelu Hylo-Gel do każdego worka
spojówkowego w częstotliwości 3 razy dziennie. Jeśli jednak pacjent ma silniejsze dolegliwości, produkt może być stosowany częściej.
Jeśli wyrób medyczny Hylo-Gel będzie stosowany z innymi lekami okulistycznymi, należy zachować przynajmniej 30 minut przerwy
między poszczególnymi produktami, a produkt Hylo-Gel aplikować jako ostatni – wyjątkiem są maści do oczu, które stosuje się już po
zakropleniu oczu.

Hylo-Gel to żel do oczu, który ma przeciwwskazania. Nie powinny z niego korzystać osoby z nadwrażliwością na którykolwiek z jego
składników. Pojedyncze przypadki nadwrażliwości obejmują między innymi pieczenie i łzawienie oczu, jednak objawy te ustępują, gdy
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pacjent przestaje stosować wyrób medyczny. W przypadku objawów nadwrażliwości należy odstawić produkt i zasięgnąć porady
lekarza. Wyrób medyczny Hylo-Gel nie powinien być stosowany, jeśli jego opakowanie było uszkodzone. Jeśli okulista zezwoli, możliwe
jest stosowanie Hylo-Gel przy nałożonych soczewkach, jednak ze względu na swoje właściwości wyrób medyczny może pozostawiać na
nich smugi (które znikają po kilku mrugnięciach).

Wstęp
Krople do oczu Hylo-gel to wyrób medyczny przeznaczony do intensywnego, leczniczego nawilżenia powierzchni oczu. Produkt
dedykowany jest osobom cierpiącym na dyskomfort spowodowany uczuciem suchości oka, co ma związek z takimi czynnikami jak
nagłe zmiany temperatur lub przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, a także pacjentom po zabiegach chirurgicznych. Co
ważne, Hylo-gel może być stosowany również wspomagająco w procesie leczniczym w przypadku ciężkiej i przewlekłej postaci zespołu
suchego oka.
Głównym składnikiem kropli Hylo-gel jest hialuronian sodu, którego zadaniem jest tworzenie na powierzchni oka równomiernego,
stabilnego i trudno zmywalnego filmu. Produkt sprzedawany jest w opakowaniu o pojemności 10 ml.

Skład
Hylo-gel jest sterylnym roztworem kropli ocznych zawierającym 2 mg/ml hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol oraz wodę.
Preparat nie zawiera fosforanów i środków konserwujących.

Charakterystyka
Hylo-gel to krople do oczu, w których zastosowano specjalne składniki odpowiedzialne za intensywne nawilżanie powierzchni gałek
ocznych przy silnym oraz przewlekłym uczuciu suchego oka. Wyrób medyczny Hylo-gel zawiera hialuronian sodu – naturalną
substancję występującą w oku, a także w innych częściach ciała człowieka. Substancja ta wytwarza na powierzchni oka równomierny,
stabilny, długo utrzymujący się i trudno zmywalny film. Te specyficzne właściwości hialuronianu sodu wpływają na funkcję
bioprzylegania oraz zdolności dobrego mieszania się z naturalnymi łzami, w efekcie czego powstają dobre warunki nawilżenia dla
rogówki i spojówek, a mruganie oczami się staje bardziej komfortowe.

Co ważne, wysokie stężenie kwasu hialuronowego w kroplach Hylo-gel przekłada się na dużą lepkość preparatu. Wystarczy jedno
zakroplenie oka, by było ono intensywnie i długo nawilżone, a uporczywe dolegliwości związane z suchością oka i podrażnieniami
ulegają natychmiastowemu zmniejszeniu. Warto również pamiętać, że w przypadku podrażnionych oczu niezbędna jest ciągła i
optymalna regeneracja struktur powierzchniowych oczu poprzez stałe ich nawilżenie, co przekłada się na prawidłowy przebieg procesu
ich gojenia.
Krople Hylo-gel nie zawierają środków konserwujących, dzięki czemu są bardzo dobre tolerowane przez organizm człowieka. Co więcej,
w ich składzie nie ma konserwantów, w związku z czym krople Hylo-gel nie zwiększają ryzyka powstania złogów w rogówce.

Wyrób medyczny Hylo-gel może być stosowany w przypadku:

intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu podczas silnego i przewlekłego uczucia suchości oka;
regeneracji oczu po zabiegach okulistycznych.

Stosowanie
Krople Hylo-gel należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według zaleceń lekarza czy też farmaceuty.
Standardowe dawkowanie to 1 kropla zakraplana 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. W przypadku nasilonych
dolegliwości preparat Hylo-gel może być stosowany częściej. Jeśli produkt stosowany jest powyżej 10 razy dziennie, zaleca się
poddanie badaniu okulistycznemu.

Krople Hylo-gel przeznaczone są do ciągłego stosowania. Jeśli dolegliwości związane z suchością oka utrzymują się przez długi czas,
należy zasięgnąć porady lekarza okulisty. Krople mogą być stosowane przez osoby korzystające z soczewek kontaktowych, jak również
przez kobiety w ciąży i karmiące piersią. Wyrób medyczny Hylo-gel może być stosowany u dzieci i młodzieży.

Przeciwwskazania
Krople Hylo-gel nie powinny być stosowane w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane
W bardzo rzadkich przypadkach odnotowano reakcje nadwrażliwości spowodowane stosowaniem kropli Hylo-gel, takich jak: pieczenie i
łzawienie oczu. Dolegliwości te ustępowały natychmiast po odstawieniu preparatu.

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