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Zuma świetlik plus krople do oczu 10 ml
 

Cena: 15,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent S-LAB

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Zuma Świetlik Plus w postaci kropli do oczu jest produktem na bazie wyciągów roślinnych, który działa odświeżająco
i kojąco. Na co jest Zuma Świetlik Plus? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Zuma Świetlik Plus są podrażnienia oczu, a
także ich zaczerwienienie. Wyrób medyczny może sprawdzić się w przypadku długotrwałej pracy przed ekranem komputera, poza tym
może być pomocny, jeśli na oczy niekorzystnie wpływa suche powietrze, wiatr, słońce czy słona woda. Wyrób medyczny Zuma Świetlik
Plus może też pomóc przy oczach podrażnionych kurzem lub dymem, poza tym łagodzi podrażnienia związane z wysiłkiem sportowym.
W skład produktu wchodzi wyciąg ze świetlika, rumianku, bławatka i oczaru. Składniki te łagodzą podrażnienia oczu, a także zmniejszają
ich zaczerwienienie, przynosząc ukojenie i ulgę od dyskomfortu, a poza tym jednocześnie działają odświeżająco i uspokajająco.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli do oczu Zuma Świetlik Plus. W skład wyrobu medycznego wchodzi 10% wyciągu ze świetlika,
10% wyciągu z rumianku, 10% wyciągu z bławatka i 10% wyciągu z oczaru wirginijskiego, a także składniki pomocnicze. Krople należy
stosować zgodnie z zaleceniami producenta, chyba że lekarz wskaże inaczej. Rekomendowane dawkowanie Zuma Świetlik Plus to 1
kropla do oka jednorazowo. Dawkowanie można powtarzać w ciągu dnia w miarę zapotrzebowania, jednak krople stosować można
wyłącznie zewnętrznie, aplikując je miejscowo, bezpośrednio do worka spojówkowego.

Zanim pacjent zakropi oczy wyrobem medycznym Zuma Świetlik Plus, powinien dokładnie umyć ręce. Jeśli pacjent korzysta z
soczewek kontaktowych, powinien je zdjąć, zanim zakropi oczy. Po zakropieniu worka spojówkowego należy delikatnie zamrugać
kilkukrotnie okiem, by wyrób medyczny rozprowadził się równomiernie po powierzchni oka. Jakiekolwiek leki specjalistyczne do oczu
należy stosować w odstępie minimum 10–15 minut od zakropienia oczu wyrobem Zuma Świetlik Plus. Ważne, aby zabezpieczyć
również po aplikacji produktu dobrze jego butelkę, dokładnie ją zakręcając.

Nie wszyscy pacjenci powinni korzystać z kropli do oczu Zuma Świetlik Plus. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na ich
składniki czynne lub pomocnicze. Jeśli po zastosowaniu wyrobu medycznego Zuma Świetlik Plus u pacjenta wystąpi reakcja
alergiczna, należy przerwać korzystanie z produktu oraz skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny nie powinien być też stosowany
w przypadku infekcji oka i zapaleń bakteryjnych, wirusowych czy grzybiczych oczu. Dodatkowo produkt nie jest wskazany w przypadku
oczu zranionych czy też po niedawno przeprowadzonych zabiegach chirurgicznych oczu.
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Końcówką zakraplacza nie powinno się dotykać oka, rzęs czy innych powierzchni, gdyż mogłoby to prowadzić do zanieczyszczenia
wyrobu medycznego. Produkt należy zużyć w 30 dni od jego pierwszego otwarcia, a niewykorzystaną w tym czasie część roztworu
należy wyrzucić. Nie należy poza tym korzystać z opakowania, które uległo uszkodzeniu, gdyż istnieje ryzyko, że znajdujący się w nim
roztwór uległ zanieczyszczeniu.

Skład
Wyciąg ze świetlika 10%, wyciąg z rumianku 10%, wyciąg z bałwatka 10%, wyciąg z oczaru wirginijskiego 10%, fosforan dwusodu,
dwuwodorofosforan sodu, chlorek sodu, wersenian czterosodu, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie
Podrażnienia i zaczerwienienie oczu spowodowane zbyt długą pracą przy komputerze, działaniem wiatru, słońca, suchego powietrza,
słonej wody, dymu, kurzu itp.
Odświeżające, kojące i uspakajające właściwości świetlika, rumianku, bałwatka i oczaru łagodzą podrażnienia i zaczerwienienia oczu
spowodowane zbyt długą pracą przy komputerze, wysiłkiem sportowym, działaniem czynników zewnętrznych, takich jak: wiatr, słońce,
suche powietrze, słona woda, dym, kurz, zwiększone nasłonecznienie.

Przeciwwskazania
Uczulenie na składniki preparatu. Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych. Nie stosować w przypadku
bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych zapaleń oka!

Dawkowanie
Zakraplać 1 kroplę do oka. Zakraplanie można w ciągu dnia powtarzać w zależności od potrzeb.

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/

