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Systane Ultra UD krople do oczu 0,7 ml x 30 minimsów
 

Cena: 43,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 minimsów

Postać Krople

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Nawilżające krople do oczu SYSTANE ULTRA UD to zapewniający komfort roztwór, który nawilża powierzchnię oczu, dając
szybką, długotrwałą ulgę przy odczuwaniu: suchości, podrażnienia, pieczenia, kłucia, obecności ciała obcego, spowodowanym
przez czynniki środowiskowe, takie jak kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (np. kaloryfer), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki lub
obniżoną częstość mrugania spowodowaną długo trwającym oglądaniem telewizji, czytaniem książek, pracą przy komputerze.
W preparacie wykorzystano unikatowy mechanizm działania oparty na tworzeniu elastycznej i trwałej sieci łańcuchów
polisacharydowych, co zapewnia długotrwałe nawilżenie i pełną ochronę powierzchni oka.
Systane Ultra UD to sztuczne łzy zapakowane w jednorazowe porcje - plastikowe ampułeczki, tzw. minimsy (w opakowaniu jest
ich 30 sztuk). Dzięki temu Systane Ultra UD nie zawiera konserwantów.
Można stosować wraz z soczewkami kontaktowymi.

Skład

Nawilżające krople do oczu Systane Ultra UD są sterylnym roztworem zawierającym glikol polietylenowy 4000, glikol
propylenowy, guar hydroksypropylowy, sorbitol, aminometylopropanol, kwas borowy, chlorek potasu i chlorek sodu.

Dawkowanie
Miejscowo, do worka spojówkowego. Stosuje się po kropli do każdego oka w miarę potrzeby, niezależnie od pory dnia, tak często, jak
czujemy potrzebę.
Skręcajac, oderwać górną część fiolki zawierającą pojedynczą dawkę, wkroplić krople do oka (lub na soczewkę) i pomrugać. Wyrzucić
fiolkę po użyciu.
W przypadku równoczesnego stosowania innych preparatów okulistycznych należy zachować co najmniej 10-minutowy odstęp między
podaniem obu preparatów.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
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Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Galeria
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