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Tears again aerozol do oczu 10 ml
 

Cena: 48,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Aerozole

Producent PHARM SUPPLY

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
1 ml preparatu zawiera: lecytyna sojowa 10 mg, chlorek sodu 8 mg, etanol 8 mg, fenoksyetanol 5 mg, palmitynian witaminy A - 0,25 mg,
witamina E 0,02 mg, woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Eliminuje, łagodzi i kompensuje podrażnienia suchego oka. TEARS AGAIN® stabilizuje warstwę lipidową filmu łzowego, reguluje i
poprawia nawilżenie powierzchni oczu i powiek. Do stosowania w uwarunkowanych wpływem środowiska dolegliwościach oczu,
takich jak suche oczy, uczucie napięcia powiek, uczucie ciała obcego, pieczenie i swędzenie oczu.

Środki ostrożności
Buteleczkę mogą używać różne osoby, ponieważ nie występuje zanieczyszczenie.
TEARS AGAIN® nie należy podawać równocześnie z lekami okulistycznymi. W przypadku stosowania innych leków do oczu oprócz
TEARS AGAIN® należy zachować 10-minutową przerwę między zastosowaniem poszczególnych preparatów.
Nie należy stosować TEARS AGAIN® w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.Przed użyciem sprawdzić prawidłowe
osadzenie i brak uszkodzeń zamknięcia (zaworka) pompki rozpylającej.

Przeciwwskazania
Nie stosować, jeśli butelka lub pompka rozpylacza jest uszkodzona!
Buteleczka jest napełniona z nadmiarem, ponieważ ze względów technicznych nie może być w pełni opróżniona. Zagwarantowana jest
możliwość użycia podanej zawartości.
Przed pierwszym użyciem konieczne jest napełnienie rurki poprzez ok. 3-4 krotne naciśnięcie pompki.

Dawkowanie
TEARS AGAIN® należy rozpylić 1-2 razy na zamknięte oczy. Produktu nie rozpylać na otwarte oczy, nie dotykać powierzchni oczu
końcówką rozpylacza, lecz trzymać w odległości ok. 10 cm. Przypadkowe zastosowanie na otwarte oczy może prowadzić do
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krótkotrwałego uczucia lekkiego pieczenia, które jednak bardzo szybko przemija i nie prowadzi do uszkodzeń.
W przypadku stosowania kosmetyków do oczu TEARS AGAIN® należy stosować przed nałożeniem makijażu i po jego zmyciu TEARS
AGAIN® można jednak stosować również na nałożony makijaż oczu. W takiej sytuacji należy rozpylić tylko 1 raz z trochę większej
odległości (ok. 20 cm). TEARS AGAIN® zwiększa komfort noszenia soczewek kontaktowych.
Zazwyczaj zaleca się stosowanie TEARS AGAIN® 3-4 razy dziennie. W przypadku większych dolegliwości można bez zastrzeżeń
stosować TEARS AGAIN® częściej.
TEARS AGAIN® można używać przez 6 miesięcy od daty pierwszego użycia. Nie stosować po upływie terminu ważności.

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