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Softeye Blepha chusteczki okulistyczne x 14 szt + 1
ogrzewalny kompres
 

Cena: 29,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 14 szt

Postać Chusteczki

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Softeye Blepha to chusteczki okulistyczne, które mogą być stosowane codziennie przez osoby dorosłe, młodzież i
dzieci. Skład produktu bazuje na substancjach o właściwościach odkażających i przeciwzapalnych, dzięki czemu jest on skuteczny i
szybki w działaniu. Wyrób medyczny nie zawiera konserwantów.

Na co jest Softeye Blepha? Wyrób medyczny stosuje się w celu lepszego zadbania o higienę powiek. Czyszczenie powiek z
wykorzystaniem wyrobu medycznego jest szczególnie polecane w przypadku wystąpienia stanu zapalnego lub infekcji. Chusteczki
można stosować także profilaktycznie. Wyrób medyczny Softeye Blepha wykorzystuje się także pomocniczo w celu odkażania przed i po
zabiegach chirurgicznych. Sprawdzi się też przy zapaleniu powiek i spojówek – w tym przy zapaleniu spojówek pochodzenia
bakteryjnego i alergicznego.

W opakowaniu znajduje się 14 chusteczek okulistycznych Softeye Blepha oraz 1 ogrzewalny kompres. W skład zestawu wchodzą
jednorazowe chusteczki wykonane z naturalnej bawełny, które zostały nasączone specjalnym roztworem z Hy-Ter (połączenie
hialuronianu sodu oraz naturalnego ekstraktu z drzewa herbacianego). W skład preparatu, którym nasączono chusteczki bawełniane,
wchodzi również aloes. Dzięki połączeniu tych substancji jednorazowe chusteczki bawełniane mają właściwości oczyszczające i kojące,
a przy tym działają zmiękczająco. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Softeye Blepha należy zapoznać się z treścią ulotki
dołączonej do opakowania. Jeśli lekarz nie wyda innych rekomendacji, chusteczki okulistyczne Softeye Blepha należy stosować zgodnie
z zaleceniami producenta.

Jak stosować chusteczki okulistyczne Softeye Blepha? Zaleca się rozgrzanie kompresu, aż zmieni barwę z pomarańczowej na żółtą,
czyli osiągnie optymalną temperaturę do wykonywania masażu oka. Kompres można rozgrzać, zanurzając go w gorącej wodzie lub
trzymając pod bieżącą wodą z kranu. Przed każdym zastosowaniem kompresu należy sprawdzić jego temperaturę, przykładając go do
przegubu nadgarstka. Zbyt gorący kompres powinien zostać odstawiony na kilka minut, aż nieco ostygnie. Ciepły kompres należy
wykorzystać do masażu powieki z lekkim naciskiem – najlepiej jest trzymać go za skrzydełko. Cały masaż powinien trwać około 3–5
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minut. Następnie należy niezwłocznie otworzyć saszetkę w miejscu nacięcia, wyjąć chusteczkę oraz ją rozłożyć. Chusteczką czyści się
powieki i rzęsy (przy zamkniętym oku). Ważne jest zachowanie prawidłowego kierunku oczyszczania oka, czyli od jego wewnętrznego
kącika do kącika zewnętrznego. Jedna chusteczka powinna być wykorzystana do oczyszczenia jednego oka.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z wyrobu medycznego Softeye Blepha. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na przynajmniej
jeden ze składników preparatu.

Opis
Postać Chusteczki okulistyczne w zestawie z ogrzewalnym kompresem na oko
Opis produktu / przeznaczenie CHUSTECZKI OKULISTYCZNE DO CODZIENNEJ HIGIENY POWIEK DLA OSÓB DOROSŁYCH I DZIECI W
ZESTAWIE Z OGRZEWALNYM KOMPRESEM NA OKO

SOFTEYE BLEPHA+ to jednorazowe chusteczki z naturalnej bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i
naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes - o działaniu oczyszczającym, zmiękczającym, kojącym i udrażniającym.

Formuła SOFTEYE BLEPHA+ opiera się na naturalnych składnikach przeciwzapalnych i odkażających, dzięki czemu produkt ten przynosi
szybką ulgę.

Właściwa higiena powiek jest kluczowa w przypadku potencjalnego i trwającego stanu zapalnego i infekcji.

Dzięki zastosowaniu formuły Hy-Ter® wyrób medyczny SOFTEYE BLEPHA+ jest wskazany do higieny powiek i rzęs, a także pomocniczo:

jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych,
w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
w zapaleniu powiek i spojówek.

W tylnym zapaleniu brzegów powiek dochodzi do zablokowania ujść gruczołów Meiboma. Są one zlokalizowane na wewnętrznej stronie
powiek; ich wydzielina zapobiega parowaniu filmu łzowego.

Zastosowanie ciepłego kompresu na oko w połączeniu z masażem powieki umożliwia odblokowanie i oczyszczenie ujść tych gruczołów,
dzięki czemu mogą one wznowić naturalną produkcję lipidów niezbędnych do utrzymania w dobrym stanie filmu łzowego.

Skład Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter® (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynian amonu,
glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu,
fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy
Stosowanie 1. Rozgrzej kompres do momentu zmiany barwy z pomarańczowej na żółtą. Zmiana zabarwienia na żółte oznacza, że
kompres osiągnął temperaturę odpowiednią do wykonania skutecznego masażu oka.

JAK ROZGRZAĆ KOMPRES

Kompres można rozgrzać następującymi sposobami:

    1. Trzymaj kompres pod bardzo gorącą wodą z kranu do momentu zmiany zabarwienia.

    2. Trzymaj za skrzydełko kompres zanurzony w gorącej wodzie, aż jego barwa zmieni się z pomarańczowej na żółtą.

Przed wykonaniem masażu oka zawsze sprawdź temperaturę kompresu, przykładając go do wewnętrznej strony swojego nadgarstka.
Jeśli jest zbyt gorący, odczekaj kilka minut i spróbuj ponownie.

Jeśli barwa nie jest jednorodna, potrząśnij kompresem przed użyciem.

2. Trzymaj ciepły kompres za skrzydełko, przez 3-5 minut masuj powiekę z lekkim naciskiem.

3. Zaraz po zaaplikowaniu kompresu na oko otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.

4. Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając
oko zamknięte.
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Po użyciu opłucz kompres wodą i umieść z powrotem w opakowaniu. Jeśli kompres nie powróci do pierwotnego koloru, schowaj go na
noc do lodówki. Przed ponownym użyciem sprawdź, czy kompres nie jest uszkodzony.

Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Po użyciu umyj ręce.

Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu.

Dodatkowe informacje Do użytku zewnętrznego: do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach.

Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik.

W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.

Należy uważnie przestrzegać instrukcji dotyczących ogrzewania kompresu i sprawdzania jego temperatury.

Nie stosować ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności.

Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku; należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem.

Nie stosować, gdy saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie przebijać kompresu i/lub połykać produktu.

Po wykorzystaniu ostatniej chusteczki należy wyrzucić kompres.

Warunki przechowywania Nie należy stosować wyrobu medycznego SOFTEYE BLEPHA+ po upływie terminu ważności zamieszczonego
na opakowaniu.

Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą.

Termin ważności odnosi się do nienaruszonego i właściwie przechowywanego produktu.

Puste opakowanie wyrobu medycznego powinno być zutylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy to również niewykorzystanego przeterminowanego produktu.

Dostępne wielkości opakowań x14 szt. + 1 kompres
Dystrybutor/importer/upoważniony przedstawiciel DYSTRYBUTOR

Zakłady Farmaceutyczne POLPHARMA SA

ul. Pelplińska 19

83-200 Starogard Gdański

Składniki
Aloe, Sodium Hyaluronate, Tea Tree Oil

Stosowanie
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Producent
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Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.

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