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Thealoz krople do oczu 10 ml
 

Cena: 55,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Thealoz w postaci kropli do oczu to izotoniczny roztwór o neutralnym pH, który działa nawilżająco i ochronnie na
powierzchnię oka. W składzie preparatu nie znajdują się konserwanty i fosforany, więc krople mogą być bezpiecznie używane również
przez pacjentów, którzy noszą soczewki kontaktowe, a także pacjentów po operacjach okulistycznych. Na co jest Thealoz? Wskazaniem
do stosowania wyrobu medycznego są dolegliwości towarzyszące zespołowi suchego oka. Krople mogą pomóc przy objawach takich
jak podrażnienia, dyskomfort i kłucie oczu czy też ich zmęczenie, związane na przykład z długotrwałą pracą przy komputerze, wiatrem,
dymem czy też klimatyzacją. Będą też rozwiązaniem w przypadku konieczności nawilżenia i ochrony powierzchni oka oraz przy
zapobieganiu podrażnień, jeśli pacjent stosuje leki okulistyczne. Z produktu można też korzystać, jeśli stosowane wcześniej krople
nawilżające (sztuczne łzy) okazały się niewystarczająco skuteczne.

W składzie kropli do oczu znajduje się 3% trehaloza, czyli substancja, której działanie polega na stabilizacji błon komórkowych oraz ich
ochronie. Składnik ten chroni też powierzchnię oka przed utratą wody, a dodatkowo zapobiega uszkodzeniom oczu i ich podrażnieniom.
Trehaloza zawarta w wyrobie medycznym Thealoz wspomaga też działania antyoksydacyjne, a dodatkowo wspomaga gojenie się
uszkodzeń oka. Dzięki wspomaganiu regeneracji oraz działaniu ochronnym na powierzchnię oka krople Thealoz znajdują również
zastosowanie po zabiegach bądź operacjach okulistycznych, w tym np. po korekcji wady wzroku.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Thealoz. W skład wyrobu medycznego wchodzi 3% trehaloza, chlorek sodu, a także
trometamol oraz kwas chlorowodorowy i woda do wstrzykiwań. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego należy zapoznać się z
treścią dołączonej do opakowania ulotki. Zalecane dawkowanie Thealoz to aplikacja 1 kropli do każdego oka w częstotliwości
dostosowanej do potrzeb pacjenta. Jeśli z kropli korzystać będzie użytkownik soczewek kontaktowych, zaleca się nanoszenie wyrobu
medycznego na wklęsłą część soczewki, gdy ta jest zakładana i zdejmowana, poza tym można produkt stosować również w czasie
noszenia soczewek w częstości dostosowanej do indywidualnych potrzeb danej osoby. W czasie kropienia oczu należy uważać, aby
końcówka aplikatora nie dotknęła powierzchni oka, rzęs czy też innych powierzchni.

Wyrób medyczny Thealoz w postaci kropli do oczu nie może być stosowany przez każdego pacjenta z objawami zespołu suchego oka,
gdyż ma również przeciwwskazania. Produkt jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek jego składnik, w tym
składnik czynny lub pomocnicze. Krople przeznaczone są wyłącznie do stosowania do oczu – nie należy zatem ich połykać czy też
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wstrzykiwać. Otwarte opakowanie wyrobu medycznego Thealoz powinno być zużyte w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące, a jeśli tak się
nie stanie, pozostałą część produktu należy wyrzucić. Produkt nie powinien być też używany, jeśli pacjent zauważy uszkodzenie jego
buteleczki.

Skład
Trehaloza: 3%, chlorek sodu, trometamol, kwas chlorowodorowy, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania
Krople Thealoz nie powinny być stosowane przez osoby, u których stwierdzono nadwrażliwość (alergię) na którykolwiek ze składników
preparatu.

Przechowywanie
Krople Thealoz należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze poniżej 25°C. Produkt powinien być przechowywany w sposób
niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

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

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

