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Pvp-comod krople do oczu 10 ml
 

Cena: 37,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Stosować przy objawach zmęczenia, pieczenia, suchości oczu spowodowanych między innymi intensywną pracą przy komputerze
lub długotrwałym oglądaniem telewizji.
Co to jest PVP-COMOD&reg; ?
PVP-COMOD&reg; jest jałowym roztworem, zawierającym Povidon 2%, szczególnie dobrze tolerowaną substancję zwiększającą lepkość
roztworu. PVP-COMOD&reg; zawiera również sorbitol, wodorofosforan sodowy i wodę.
Po co potrzebny jest nam PVP-COMOD&reg; ?
PVP-COMOD&reg; może być stosowany w przypadku wystąpienia zmęczenia, pieczenia, suchości oczu spowodowanych intensywną
pracą przy komputerze lub długotrwałym oglądaniem telewizji.
Kiedy można zastosować PVP-COMOD&reg; ?
Gdy zbyt długo oglądamy telewizję lub pracujemy przy komputerze, oczy szybciej się męczą. Ze względu na to, że rzadziej mrugamy
oczy pozostają dłużej otwarte i są tym samym gorzej nawilżane. Film łzowy ulega rozerwaniu, co powoduje wysuszenie oczu, ich
swędzenie i piecznie oraz odczucie obecności piasku pod powiekami.
Dla prawidłowego funkcjonowania oczu konieczne jest ich regularne nawilżanie. PVP-COMOD&reg; tworzy na powierzchni oczu
równomierny stabilny film łzowy, zabezpieczając je przed wysuszeniem i podrażnieniem, zmniejszając niepożądane objawy
towarzyszące wysychaniu rogówki i spojówek.

Wskazania i działanie
Ze względu na podwyższoną lepkość roztworu, jego działanie utrzymuje się przez dłuższy czas. Pokrywając oko równomierną
warstewką PVP-COMOD&reg; nie zaburza czynności widzenia. PVP-COMOD&reg; może być stosowany podczas używania zarówno
twardych jak i miękkich soczewek kontaktowych, zwiększając komfort ich noszenia. Ze względu na fakt, że PVP-COMOD&reg; nie
zawiera środków konserwujących, nadaje się szczególnie do długotrwałego stosowania.
Jak należy stosować PVP-COMOD&reg; ?

Dawkowanie
Przed każdym zastosowaniem należy zdjąć kapturek z dozownika. Przed pierwszym użyciem skierować butelkę zakraplaczem pionowo
do dołu i kilka razy nacisnąć energicznie denko butelki, aż do ukazania się pierwszej kropli. Od tej chwili butelka jest gotowa do

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/pvp-comod-krople-do-oczu-10-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

każdorazowego użycia.
W celu zakroplenia preparatu, należy umieścić butelkę ponad okiem, odchylić nieco głowę do tyłu, odciągnąć lekko dolną powiekę i
zakroplić 1 kroplę do worka spojówkowego, naciskając zdecydowanie na dno butelki.
Za każdym naciśnięciem denka wentyl systemu COMOD&reg; poda zawsze kroplę tej samej wielkości, wypływającą z tą samą
szybkością. Po zakropleniu preparatu powieki należy powoli zamknąć, aby roztwór mógł się równomiernie rozprowadzić po powierzchni
oka. Po użyciu butelkę należy starannie zamknąć barwnym kapturkiem. Proszę zwracać uwagę, aby końcówka zakraplacza pozostała
sucha. Należy unikać dotykania zakraplaczem zarówno oka, jak i skóry twarzy.
Butelka zawiera 10 ml roztworu, co odpowiada około 300 kroplom. Ze względów technicznych pozostaje pewna ilość roztworu na dnie
butelki po podaniu gwarantowanych 10 ml. Okres stosowania PVP-COMOD&reg; nie jest ograniczony. Jedno opakowanie powinno być
używane tylko przez jedną osobę.
Czego jeszcze należy przestrzegać stosując PVP-COMOD&reg; ?
PVP-COMOD&reg; nie może być stosowany bezpośrednio przed lub po podaniu leków okulistycznych. Należy zachować odstęp
30-minutowy. Maści oczne powinny być zawsze podawane po zakropleniu PVP-COMOD&reg;.
Jak często należy zakraplać PVP-COMOD&reg; i jak długo go stosować?
PVP-COMOD&reg; powinien być stosowany indywidualnie w/g zaleceń lekarza okulisty lub farmaceuty. Zwykle stosuje się 4-5 razy
dziennie 1 kroplę do worka spojówkowego każdego oka. Przy cięższych dolegliwościach można stosować PVP-COMOD&reg; częściej. W
przypadku częstszego stosowania PVP-COMOD&reg; (np. ponad 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu. PVP-
COMOD&reg; przeznaczony jest do długotrwałego stosowania, jednak przy dolegliwościach utrzymujących się przez długi czas (dotyczy
to zresztą wszelkich schorzeń), należy zgłosić się do lekarza okulisty.
Kiedy nie należy stosować PVP-COMOD&reg; ?

Skład
PVP-COMOD&reg; nie należy stosować przy uczuleniu na którykolwiek ze składników preparatu. W celu nawilżania oczu w ramach
zabiegów operacyjnych lub po zranieniach, zalecamy stosowanie preparatu HYLO-LASOP&reg;.
W jakich warunkach należy przechowywać PVP-COMOD&reg; ?
PVP-COMOD&reg; należy przechowywać w temperaturze pokojowej. Po otwarciu opakowania bezpośredniego preparat można
stosować przez okres 12 tygodni.

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