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KERRATO VitA maść do oczu 5 g
 

Cena: 29,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Maści

Producent OMNIVISION

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Witamina A, witamina E, D-pantenol, wazelina, parafina ciekła, lanolina, alkohol cetostearylowy, woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Kerato VitA® to niezawierająca środków konserwujących maść do oczu, która zawiera wazelinę, parafinę ciekłą, lanolinę, alkohol
cetostearylowy oraz wodę oczyszczoną, a także witaminę A, witaminę E i D-pantenol.
Kerato VitA® stosuje się w celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka.
Chroniące komórki właściwości preparatu umożliwiają normalną, ponowną epitelializację w przypadku zaburzeń
spowodowanych suchością.
Dzięki swojej delikatnej i miękkiej konsystencji Kerato VitA® bardzo dobrze rozprowadza się na powierzchni oka. Składniki
preparatu, zwłaszcza witamina A, która jest naturalnym składnikiem filmu łzowego, zapewnia szczególnie dobrą tolerancję
preparatu. Kerato VitA® zmniejsza objawy takie jak pieczenie, uczucie suchości i zmęczenie oczu. Mruganie staje się łatwiejsze.
D-pantenol, który w organizmie przekształcany jest w kwas pantotenowy, jest jedną z witamin z grupy B. D-pantenol zwiększa
zdolność wiązania wody, jest dobrze wchłaniany przez skórę i wykazuje właściwości nawilżające.
Kerato VitA® długotrwale łagodzi objawy suchości, podrażnienia lub łagodnego podrażnienia, których przyczyną może być
zwłaszcza:

otoczenie, np. klimatyzacja, wiatr lub zanieczyszczenie powietrza spowodowane np. dymem papierosowym
zmęczenie oka spowodowane długotrwałym patrzeniem, np. w ekran monitora, przez mikroskop czy w czasie długiej
jazdy samochodem
obciążenie mechaniczne, np. spowodowane używaniem twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub
wykonaniem zabiegów diagnostycznych oka.

Przeciwwskazania
Preparatu nie należy stosować w przypadku:

nadwrażliwości na którykolwiek ze składników
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stanu zapalnego oka.

Preparat Kerato VitA® nie powinien być stosowany jednocześnie z używaniem soczewek kontaktowych.
W przypadku stosowania preparatu Kerato VitA® z innymi lekami okulistycznymi, należy zachować ok. 30-minutową przerwę pomiędzy
podaniem preparatu Kerato VitA® i innych leków okulistycznych. Preparat Kerato VitA® powinien być zawsze stosowany jako ostatni.
Należy unikać dotykania końcówką tubki zarówno oka, jak i skóry twarzy, aby zapobiec zakażeniom lub urazom oka. Należy unikać
zginania lub skręcania tubki, aby nie doprowadzić do jej uszkodzenia.

Dawkowanie
W celu długotrwałej poprawy jakości filmu łzowego oraz intensywnej ochrony powierzchni oka preparat Kerato VitA® zwykle stosuje się
3 razy dziennie. Dla uzyskania intensywnego i długotrwałego efektu przy podrażnionych oczach szczególnie zalecane jest stosowanie
preparatu przed udaniem się na nocny spoczynek.
Należy zdjąć nakrętkę z tubki, odchylić głowę lekko do tyłu, odciągnąć delikatnie dolną powiekę i ściskając ostrożnie tubkę, umieścić w
worku spojówkowym pasek preparatu o długości ok. 0,5 cm, powoli zamknąć oko, a następnie ostrożnie zamknąć tubę.
Preparat należy stosować nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 30 dni.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

