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SuperOptic regeneracja krople do oczu 10 ml
 

Cena: 34,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
SuperOptic Regeneracja zawiera:hialuronian sodu 0,2%; deksopantenol2%; cytrynian sodowy dwuwodny; kwas cytrynowy jednowodny;
wodę wysoko oczyszczoną.

Wskazania i działanie

SuperOptic Regeneracja to specjalnie opracowane krople, które posiadają właściwości regenerujące, ochronne oraz silnie
nawilżające. Krople nie zawierają konserwantów, mogą być stosowane przez osoby noszące wszystkie rodzaje soczewek
kontaktowych.
SuperOptic Regeneracja zawiera w swoim składzie hialuronian sodu oraz dekspantenol (prowitamina B5).

Hialuronian sodu tworzy równomierną, trwałą i długo utrzymującą się ochronną warstwę na powierzchni oka.
Dekspantenol (prowitamina B5) zwiększa nawilżające działanie hialuronianu sodu, a ponadto wspomaga regenerację i
chroni powierzchnię oka.

SuperOptic Regeneracja szczególnie polecany jest przy:
mechanicznych podrażnieniach powierzchni oka występujących,np. w trakcie badań okulistycznych oraz podczas
noszenia soczewek kontaktowych
negatywnym wpływie czynników środowiska zewnętrznego – klimatyzacji, zimnego, gorącego, suchego powietrza,
wiatru, zanieczyszczeń powietrza spowodowanych dymem papierosowym, a także przebywaniem w pomieszczeniach o
dużym zapyleniu lub na słońcu
przemęczeniu oczu wynikającym, np. z pracy przy monitorze komputerowym, mikroskopach, wielogodzinnego
prowadzenia samochodu

Przeciwwskazania
Nie należy stosować wyrobu medycznego SuperOptic Regeneracja:

w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na którykolwiek ze składników wyrobu
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w przypadku zakażenia oka (oczu)

Dawkowanie
Przed pierwszym użyciem należy napełnić zbiorniczek aplikatora.
Zdjąć zakrętkę i zakroplić krople do oka (oczu).
Zwykle stosuje się 1-2 krople 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka lub według zaleceń lekarza okulisty.
Powoli zamknąć oczy, aby płyn mógł równomiernie pokryć całą powierzchnie oka (oczu).
Zamknąć butelkę.
Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza powierzchni oka.
Ze względu na fakt, że SuperOptic Regeneracja nie zawiera środków konserwujących, jest zwykle dobrze tolerowany i może być
stosowany długotrwale.

Działania niepożądane
W odosobnionych przypadkach mogą pojawić się reakcje alergiczne, takie jak pieczenie, łzawienie oczu, które ustępują po odstawieniu
wyrobu. Bezpośrednio po zakropleniu mogą wystąpić przemijające, krótkotrwałe zaburzenia widzenia.

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