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Tears naturale II krople do oczu 15 ml
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Krople

Producent ALCON

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dextranum, Hypromellosum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: System Duasorb: dekstran 70 &ndash; 1 mg/ml, hydroksypropylometyloceluloza &ndash; 3 mg/ml.

Wskazania i działanie

Jako środek zastępujący łzy w chorobach przebiegających z suchością oka, takich jak suche zapalenie rogówki i spojówki,
zespół Sjögrena oraz w zapobieganiu i leczeniu dolegliwości występujących w tych chorobach
Do doraźnego zmniejszania pieczenia i podrażnienia wynikającego z suchości oka; jako środek chroniący przed podrażnieniami i
służący do doraźnego zmniejszania uczucia dyskomfortu związanego z niezbyt silnym podrażnieniem oka lub narażeniem na
działanie słońca i wiatru.

Preparat zawierający rozpuszczalny w wodzie układ polimerowy, który wspomaga i zastępuje działanie nawilżające i poślizgowe łez.
Umożliwia on utworzenie warstwy ochronnej przylegającej do powierzchni rogówki, współdziałając z obecnymi w oku składnikami łez.
Preparat wpływa na stabilność warstwy łzowej poprzez fizjologiczne wydzielanie śluzu, co pozwala na uzyskiwanie fizjologicznego
efektu poślizgowego na powierzchni rogówki. Charakteryzuje się wydłużonym czasem pozostawania na powierzchni oka zwiększając
nawilżenie rogówki i odporność warstwy łzowej. W Tears Naturale II zastosowano substancję konserwującą - chlorek polidronium w
stężeniu 0,001% (Polyquad). Preparat Tears Naturale Free nie zawiera żadnych środków konserwujących.

Dawkowanie
1-2 krople zapuszczone do worka spojówkowego tak często, jak wymaga tego ustąpienie podrażnienia.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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