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Oftassiale krople do oczu 8 ml
 

Cena: 17,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 ml

Postać Krople

Producent DMG

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
sól sodowa kwasu hialuronowego, a-glicerylofosforycholina, witamina B12 (cyjanokobalamina), witamina B6 (chlorowodorek
pirydoksyny), D-pantenol, sól sodowa EDTA, N-hydroksymetyloglicynian sodu, izotoniczny roztwór buforowy o pH 7,2

Wskazania i działanie
Oftassiale to krople do oczu wspomagające procesy naprawcze zakończeń nerwowych rogówki. Zawierają kwas hialuronowy w
połączeniu z α-glicerylofosforylcholiną i D-pantenolem, które przyczyniają się do odbudowy i stabilizacji filmu łzowego. Witaminy z
grupy B (B12 i B6) zawarte w kroplach wzmacniają ochronę powierzchni oka, ograniczając niekorzystne oddziaływanie czynników
zewnętrznych i zabiegów chirurgicznych.
Dlaczego warto stosować Oftassiale?

Oftassiale wywiera wielokierunkowe działanie:
pobudza proces reepitelizacji rogówki i naprawy włókien nerwowych
chroni powierzchnię oka przed uszkodzeniem fototoksycznym i mechanicznym
stabilizuje film łzowy na powierzchni rogówki

Oftassiale przynosi widoczne korzyści w leczeniu bólu:
usuwa przyczyny dolegliwości
przywraca prawidłową strukturę i funkcje powierzchni rogówki

Kiedy zalecane jest stosowanie kropli Oftassiale?

Wspomaganie procesów regeneracji nabłonka i zakończeń nerwowych rogówki. Objawowe leczenie bólu spowodowanego:
zabiegami chirurgicznymi
urazami powierzchownych struktur gałki ocznej
nawracającymi erozjami i nadżerkami nabłonka rogówki
keratopatią
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czynnikami zewnętrznymi

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zakraplać jedną lub dwie krople do każdego oka 2-3 razy dziennie lub według wskazań lekarza. Produkt może być stosowany także
podczas używania soczewek kontaktowych.
Nie należy stosować produktu po upływie 60 dni od otwarcia butelki.

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