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Hylo-parin krople do oczu 10 ml
 

Cena: 60,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
HYLO-PARIN® jest sterylnym roztworem bez środków konserwujących, zawierającym 1 mg/ml hialuronianu sodu, 1300 j.m./ml
heparynianu sodu (uzyskanego z błony śluzowej jelita świńskiego), glicerol, bufor cytrynianowy oraz wodę.

Nawilża i pielęgnuje rogówkę i spojówki, uwalniając oczy od podrażnień wywołanych negatywnym wpływem otaczającego
środowiska. Dzięki zastosowaniu HYLO-PARIN®, objawy takie jak: zaczerwienienie, pieczenie, swędzenie oczu ulegają
wyraźnemu zmniejszeniu.
HYLO-PARIN® zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu
człowieka. Wykazuje on szczególne fizykalne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo
utrzymującego się i trudno zmywalnego filmu. Te szczególne właściwości bioprzylegania są wspomagane przez heparynę.
Heparyna jest także fizjologiczną substancją zbliżoną swą chemiczną strukturą do hialuronianu sodu.
Hialuronian sodu i heparyna pielęgnują rogówkę i spojówki oraz nawilżają razem z naturalnymi łzami powierzchnię oka, które
chronione jest w ten sposób przed podrażnieniami pochodzącymi z otaczającego środowiska.
HYLO-PARIN® nie zawiera konserwantów, w jego składzie występują fizjologiczne substancje i dlatego jest zwykle dobrze
tolerowany.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
HYLO-PARIN należy dawkować indywidualnie według uznania lub zalecenia lekarza okulisty. Zwykle zakrapla się 1 kroplę do worka
spojówkowego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach HYLO-PARIN może być stosowany częściej. W przypadku częstszego
zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. HYLO-PARIN przeznaczony jest do ciągłego
stosowania. Przy utrzymujących się przez długi czas dolegliwościach (tak jak to ma miejsce w przypadku każdej innej choroby), należy
zasięgnąć porady lekarza.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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