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Parin-pos maść do oczu 5 g
 

Cena: 32,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 g

Postać Maści

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Parin-Pos maść do oczu jest preparatem przeznaczonym do aplikacji do worka spojówkowego lub ewentualnie do smarowania
powiek i skóry wokół oczu. Na co jest Parin-Pos maść do oczu? Wskazaniem do stosowania leku jest ochrona powierzchni gałki ocznej,
a także pielęgnacja rogówki, spojówek i powiek. Lek można stosować w celu redukcji zaczerwienienia oczu, a także w celu zmniejszania
pieczenia i swędzenia. Lek może być pomocny przy oczach narażonych na niekorzystny wpływ czynników środowiskowych, w tym wiatr,
kurz, klimatyzowane powietrze itd. Produkt można też stosować przy oczach zmęczonych długotrwałą jazdą samochodem lub pracą
przed ekranem komputera. Preparat może się też sprawdzić przy podrażnieniach oczu będących efektem stosowania innych
medykamentów (skutki uboczne niektórych leków).

Działanie Parin-Pos maść do oczu polega na tworzeniu na powierzchni oczu stabilnego filmu. Heparyna sodowa, która jest składnikiem
czynnym leku, działa w sposób podobny do warstwy śluzowej łez. Lek Parin-Pos maść do oczu poprawia kondycję filmu łzowego,
zabezpieczając oczy przed utratą nawilżenia i sprzyjając ich regeneracji. W konsekwencji lek Parin-Pos maść do oczu zmniejsza
dolegliwości związane z suchymi i zmęczonymi oczami, sprawiając, że mruganie nie jest dokuczliwe.

W opakowaniu znajduje się 5 g leku Parin-Pos maść do oczu. W skład 1 g maści wchodzi 1300 j.m. heparynianu sodu oraz składniki
pomocnicze. Przed skorzystaniem z maści do oczu należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Lek należy
przyjmować według wskazań lekarza lub zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Dawkowanie leku Parin-Pos maść do oczu
powinien ustalić okulista, dobierając je do dolegliwości pacjenta. Lek ma konsystencję bogatą w tłuszcze, przez co może powodować
lekkie pogorszenie ostrości widzenia. Z tego powodu najlepiej stosować maść do oczu w godzinach wieczornych przed pójściem spać.

Przed każdym korzystaniem z maści do oczu należy dokładnie umyć ręce. Należy też unikać dotykania końcówką dozownika oka,
powiek czy innych powierzchni. Aby prawidłowo zaaplikować maść, należy lekko odchylić głowę do tyłu, a następnie odciągnąć dolną
powiekę oraz naciskając lekko tubę z maścią wprowadzić jej niewielkie pasemko do worka spojówkowego. Następnie należy delikatnie
zamknąć powieki oraz zamrugać. Lek Parin-Pos maść do oczu można też nanosić na powieki oraz na skórę wokół oczu. W tym
przypadku można delikatnie rozprowadzić maść palcem.

Lek Parin-Pos maść do oczu ma przeciwwskazania – nie każdy zatem powinien z niej korzystać. Preparat nie powinien być stosowany

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/parin-pos-masc-do-oczu-5-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości pacjenta na choć jeden z jego składników. Nie powinien być również używany w czasie
noszenia przez pacjenta soczewek kontaktowych. Nie jest też wskazany dla pacjentów, którzy są po zabiegach chirurgicznych oczu lub
po ich urazach, gdyż nie ma dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa używania preparatu w tych przypadkach.

Skład
heparynian sodu 1.300 j.m./g
gęsta parafina, lanolina i wazelina biała.

Wskazania i działanie
Podrażnienie oczu może mieć różne przyczyny. Zarówno wpływ otaczającego środowiska: silne nasłonecznienie, wiatr, kurz,
przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach, jak również skoncentrowane wpatrywanie się w ekran monitora, czy też długotrwała
jazda samochodem mogą wywoływać pieczenie i swędzenie oczu. Działania niepożądane niektórych leków mogą być przyczyną
zmniejszenia wydzielania łez, co powoduje wystąpienie zaczerwienienia i podrażnienia oczu. PARIN-POS® zmniejsza te objawy, tworząc
długo utrzymujący się, ochronny, dający przyjemne odczucie film na powierzchni oczu.
Bogata w tłuszcze konsystencja maści powoduje lekkie pogorszenie wydolności widzenia. Z tego względu należy stosować PARIN-
POS® przede wszystkim przed udaniem się na spoczynek. Umożliwi to uniknięcie ewentualnych dolegliwości związanych z porannym
otwieraniem oczu.
PARIN-POS® stanowi sensowne uzupełnienie terapii prowadzonej przy pomocy kropli do oczu HYLO-PARIN®, zawierających również
heparynę, a przeznaczonych do zakraplania podczas dnia.
Dzięki swoim właściwościom maści do oczu z dużą zawartością tłuszczu, PARIN-POS® wspomaga również pielęgnację skóry twarzy
wokół oczu, np. przy występowaniu podrażnień skóry twarzy tych okolic, wywołanych schorzeniami dermatologicznymi.
PARIN-POS® chroni powierzchnię oka poprzez utworzenie na powierzchni rogówki i spojówek stabilnego lecz przeźroczystego filmu.
Maść PARINPOS® może być również nanoszona na powieki i skórę wokół oczu. W miejsca te można stosować jedynie maści
spełniające specjalne wymagania, właściwe dla maści przeznaczonych do oczu. Heparyna zawarta w maści PARIN-POS® posiada
podobne właściwości jak warstwa śluzowa łez, która jest odpowiedzialna za optymalne przyleganie łez do powierzchni oczu, dzięki
czemu możliwe jest zatrzymanie wilgoci, prawidłowe funkcjonowanie i regeneracja struktur oka. PARIN-POS® poprawia jakość filmu
łzowego i chroni powierzchnię oczu, przez co odczucie pieczenia, swędzenia oraz podrażnienia oczu ulegają zmniejszeniu, a
zaczerwienienie ustępuje. Mruganie nie sprawia kłopotu. Heparyna zawarta w maści jest substancją występującą fizjologicznie w
organizmie, z czym wiąże się jej dobra tolerancja i łatwość mieszania się ze łzami.

Dawkowanie
Należy zastosować się do wskazówek lekarza okulisty.
Częstość aplikacji powinna być dostosowana do indywidualnych dolegliwości i przyzwyczajeń. PARINPOS® może uzupełniać w ciągu
dnia stosowanie środków nawilżających oraz być podawany wówczas raz, przed udaniem się na spoczynek. W przypadku wrażenia, że
korzystne byłoby częstsze dawkowanie, należy zasięgnąć porady lekarza okulisty. Nie ma ograniczeń dotyczących długości okresu
stosowania PARIN-POS®.
Jak należy stosować PARIN-POS®
Należy umyć ręce, stanąć przed lustrem, odkręcić i zdjąć zakrętkę, lekko odchylić głowę do tyłu, odciągnąć dolną powiekę i lekko
naciskając tubę umieścić niewielkie pasemko maści w worku spojówkowym. Następnie powoli zamknąć powieki. Po użyciu tubę należy
starannie zamknąć zakrętką. Podczas aplikacji maści należy unikać dotykania końcówką dozownika oka oraz skóry twarzy.
PARIN-POS® maść do oczu może być również naniesiona na powieki i skórę wokół oczu. Maść należy w tym przypadku lekko
rozprowadzić palcem po powierzchni skóry. Maść podaje się lekko ściskając tubę, przy czym tuby nie należy zginać lub zwijać.
PARIN-POS® można stosować w ciągu 3 miesięcy po pierwszym otwarciu tuby.
Na co jeszcze należy zwrócić uwagę stosując PARIN-POS®
W przypadku stosowania PARIN-POS® w ciągu dnia, ze względu na właściwości charakterystyczne dla maści, należy mieć na uwadze
przejściowe zaburzenie ostrości widzenia. Nie należy wówczas prowadzić pojazdów, aktywnie uczestniczyć w ruchu drogowym,
obsługiwać maszyn oraz wykonywać prac bez stabilnego podparcia.
PARIN-POS® nie powinien być stosowany jednocześnie z kroplami do oczu. W takim przypadku, można go zaaplikować co najmniej 30
minut po podaniu kropli do oczu.
W przypadku konieczności zastosowania innych maści do oczu, należy przestrzegać odstępu co najmniej jednogodzinnego.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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