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Visine suche oczy krople 10 ml
 

Cena: 18,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: powidon K25, karbomer 974P, średniołańcuchowe triglicerydy, chlorek benzalkonium, glicerol (85%), 3-hydrat octanu
sodu, trometamol i wodę.

Wskazania i działanie

Łagodzenie objawów suchych oczu związanych z czynnikami środowiskowymi.
Suchość oczu występuje, gdy delikatna powłoka łzowa nie powleka ani nie nawilża powierzchni oczu. Powłoka łzowa składa się
z trzech warstw, z których każda pełni istotną rolę w zapewnieniu oczom zdrowia. Jedna warstwa powleka i chroni oko, druga
nawilża, natomiast zewnętrzna warstwa lipidowa utrzymuje wilgotność i zapobiega odparowaniu. Suchość oczu może być
spowodowana przez brak łez lub niski poziom ich wytwarzania, który często występuje u osób w podeszłym wieku oraz w
początkach menopauzy. Ponadto niektóre leki redukują wytwarzanie łez, powodując jako działanie uboczne suchość oczu.
Suchość oczu spowodowana przez nadmierne odparowanie powłoki łzowej stała się coraz bardziej powszechnym objawem z
powodu zwiększonego zastosowania klimatyzacji, centralnego ogrzewania, narażenia na dym, używania komputerów, podróży
samolotami, zanieczyszczenia środowiska i stosowania soczewek kontaktowych. Zaskakuje fakt, że wzmożone łzawienie może
być naturalną reakcją oczu na suchość, jednak również w takim przypadku substytuty łez mogą okazać się konieczne. Różne
osoby cierpią na suchość oczu w różnym stopniu. Wielu pacjentów dochodzi do wniosku, że wpływa to na jakość ich życia.
Leczenie suchości oczu przywraca odpowiednią powłokę łzową na powierzchni oczu, łagodząc te objawy.
Jak działa Visine Suche Oczy? Visine Suche Oczy zawiera trzy składniki, przeznaczone | do współdziałania z trzema warstwami
naturalnej j powłoki łzowej oczu. Preparat zawiera składnik lipidowy, i tworzący zewnętrzną warstwę ochronną, która jak :
udowodniono, pomaga zapobiegać odparowaniu łez, ! wywołującemu suchość. Preparat Visine Suche Oczy i opracowany został
jako krople żelowe, które w chwili zetknięcia z okiem przekształcają się w płyn zapewniając wilgoć, natychmiastową kojącą ulgę i
ochronę.

Dawkowanie
Przed zakropieniem do oczu zalecane jest umycie rąk. Przechylić głowę do tyłu i delikatnie wycisnąć po jednej kropli do każdego oka.
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Zalecane jest, aby po zastosowaniu mrugnąć 3 lub 4 razy w celu pełnego rozprowadzenia produktu po powierzchni oka i uzyskania
maksymalnej korzyści z preparatu.

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