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Umastar krople do oczu 10 ml
 

Cena: 26,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent DMG

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
usieciowany hialuronian sodu 0,15%, karboksymetylo-β-glukan 0,3%, izotoniczny roztwór buforowy o pH 7,2.

Wskazania i działanie
Sterylne krople bez konserwantów, na bazie usieciowanego hialuronianu sodu i karboksymetylo-β-glukanu, są substytutem łez
stosowanym w celu ochrony, nawilżania i powlekania powierzchni oka.
Dlaczego warto stosować krople do oczu Umastar™?

Usieciowany hialuronian sodu dzięki swojej strukturze i właściwościom wiskoelastycznym zapewnia lepsze nawilżenie i
zwiększa stabilność filmu łzowego, tworzy warstwę ochronną, która powleka i utrzymuje się na powierzchni oka przez długi czas
Karboksymetylo-β-glukan dodatkowo poprawia właściwości powlekające preparatu, przeciwdziała uszkodzeniom wywołanym
przez stres oksydacyjny, spowodowany oddziaływaniem wolnych rodników i pomaga w odbudowie komórek rogówki
Technologia OSD (system dozowania kropli okulistycznych) zapewnia całkowitą sterylność preparatu, bez użycia konserwantów
Nie ma konieczności zdejmowania soczewek kontaktowych przed zastosowaniem kropli
Dobrze tolerowane także przy długotrwałym stosowaniu
Długi termin przydatności po otwarciu opakowania: 90 dni

Kiedy zalecane jest stosowanie kropli do oczu Umastar™?

 W leczeniu objawów takich jak: suchość oka, uczucie obecności ciała obcego w oku, itp., wywołanych przez:
zespół suchego oka
uszkodzenia mechaniczne
choroby ogólnoustrojowe
zaburzenia hormonalne
oddziaływanie szkodliwych czynników środowiskowych
obciążenie wzroku
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stosowanie leków: antydepresyjnych, beta-blokerów, prostaglandyn

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Zakraplać 1-2 krople do każdego oka 23 razy dziennie lub zgodnie z zalecenie lekarza.

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