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Optive Plus krople do oczu 10 ml
 

Cena: 45,80 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent ALLERGAN SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Optive Plus w postaci kropli do oczu jest produktem o potrójnym działaniu, który tworzy na powierzchni oczu efekt
sztucznych łez. Na co jest Optive Plus krople do oczu? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest uczucie suchości oczu
oraz ich podrażnienie związane z działaniem czynników różnego typu. Preparat może być pomocny w przypadku długotrwałej pracy przy
komputerze, poza tym można stosować go w przypadku długotrwałej jazdy samochodem. Wskazaniem do stosowania wyrobu
medycznego Optive Plus krople do oczu jest również korzystanie ze sztucznego oświetlenia, czy przebywanie w klimatyzowanym
pomieszczeniu.

Krople do oczu Optive Plus mają właściwości nawilżające, poza tym pielęgnują oczy i wzmacniają warstwę lipidową naturalnego filmu
łzowego. Składnikiem konserwującym kropli do oczu jest naturalny składnik Purite, który po znalezieniu się na powierzchni oczu ulega
rozkładowi do naturalnych składników łez. Preparat Optive Plus krople do oczu przyczynia się do przywrócenia równowagi osmotycznej
powierzchni oka, poza tym chroni naturalny film łzowy.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Optive Plus. W skład wyrobu medycznego wchodzi sól sodowa
karboksymetylocelulozy (0,5%) oraz gliceryna (1%), a dodatkowo olej rycynowy (0,25%), polisorbat 80 (0,5%) oraz erytrytol (0,25%) i
Purite (0,01%). Przed skorzystaniem z wyrobu medycznego Optive Plus w postaci kropli do oczu należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania lub informacjami podanymi na jego opakowaniu.

Jeśli lekarz nie wskaże inaczej, należy przestrzegać dawkowania Optive Plus w postaci kropli do oczu podanego w ulotce. Zaleca się
stosowanie 1–2 kropli Optive Plus jednorazowo do każdego worka spojówkowego. Preparat może być stosowany w częstotliwości
dostosowanej do potrzeb pacjenta. Po zastosowaniu wyrób medyczny nawilża oczy i przywraca im równowagę osmotyczną,
jednocześnie przyczyniając się do ochrony naturalnego filmu łzowego i przynosząc ukojenie przy objawach suchości czy podrażnienia
oczu. Stosując wyrób medyczny Optive Plus krople do oczu, należy uważać, aby nie dotknąć końcówką aplikatora powieki, oka lub
innych powierzchniami, gdyż mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia produktu.

Wyrób medyczny Optive Plus w postaci kropli do oczu ma przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien z niego
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korzystać. Przeciwwskazaniem do korzystania z preparatu jest nadwrażliwość pacjenta na choć jeden z jego składników. W przypadku
wystąpienia objawów nadwrażliwości po zastosowaniu produktu należy zaprzestać jego używania i skonsultować się z lekarzem. Nie
należy korzystać z preparatu w inny sposób niż zalecany przez producenta. Wyrób medyczny Optive Plus krople do oczu powinien
zostać zużyty w czasie nieprzekraczającym 6 miesięcy od daty otwarcia produktu. Nie należy korzystać z kropli, jeśli ich opakowanie jest
uszkodzone lub minął termin ważności podany na wieczku. Wyrób medyczny Optive Plus krople do oczu powinien być przechowywany
poza zasięgiem dzieci.

Skład
Sól sodowa karboksymetylhttps://www.cefarm24.pl/admin/di/wiki/s.gifocelulozy (0,5%), gliceryna (1%), olej rycynowy (0,25%),
polisorbat 80 (0,5%), erytrytol (0,25%), Purite (0,01%)

Wskazania i działanie

Optive Plus, to krople, które łagodzą uczucie suchości i podrażnienia oczu, wywołane przez nieprzyjazne dla oczu czynniki takie
jak: sztuczne oświetlenie, klimatyzacja, długa praca przed monitorem komputera lub wielogodzinne kierowanie samochodem.
Krople, działają na trzech polach: pielęgnują, nawilżają oraz chronią naturalny film łzowy poprzez wzmocnienie jego warstwy
lipidowej. Krople Optive Plus, są konserwowane nowoczesna substancją Purite, która na powierzchni oka rozkłada się do
naturalnych składników łez.
Krople Optive Plus, smarują powierzchnię oka, nawilżają powierzchniowe komórki oka poprzez przywrócenie równowagi
osmotycznej oraz chronią naturalny film łzowy poprzez wzmocnienie jego warstwy lipidowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Miejscowo do worka spojówkowego. W razie potrzeby należy wpuścić 1 - 2 krople do worka spojówkowego. Krople mogą być używane,
tak często jak to konieczne.
Uwaga
Należy zużyć w ciągu 6 miesięcy od otwarcia.

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