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Hyabak krople do oczu 10 ml
 

Cena: 41,54 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15%

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu, roztwór

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

Krople Hyabak to nawilżające krople do oczu i soczewek kontaktowych.

DZIAŁANIE:
Krople Hyabak są hipotonicznym roztworem przeznaczonym do stosowania do oczu lub na soczewki kontaktowe. Zawierają kwas
hialuronowy (o właściwościach nawilżających i powlekających) oraz actinoquinol (filtr UV).

WSKAZANIA:

Krople przeznaczone są do nawilżania oczu w przypadku uczucia suchości lub zmęczenia oczu, spowodowanego czynnikami
zewnętrznymi, takimi jak: wiatr, dym, zanieczyszczenia, kurz, przebywanie w pomieszczeniach klimatyzowanych lub charakteryzujących
się podwyższoną temperaturą i suchym powietrzem, podróżowanie samolotem, długotrwała praca przed monitorem komputerowym, a
także do nawilżania soczewek kontaktowych w celu ich łatwiejszego zakładania i zdejmowania, jak również nawilżania oka w czasie ich
noszenia.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Przeciętnie stosuje się 1 kroplę do każdego oka 2 do 3 razy dziennie. Bezpośrednio po podaniu kropli zamknij powieki i delikatnie uciśnij
palcem przynosowy kącik szpary powiekowej przez ok. 1 min. W tym czasie nie mrugaj. Użytkownicy soczewek kontaktowych mogą
nanosić preparat na wklęsłą część soczewki podczas jej zakładania lub zdejmowania, jak również tak często, jak jest to niezbędne w
trakcie jej noszenia.

SKŁAD:

Hialuronian sodu 0,15 g, aktinokinol 0,20 g, chlorek sodu 0,57 g, trometamol 0,121 g, kwas solny pH = 7,2.

OSTRZEŻENIA:

Nie należy stosować tego produktu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek z jego składników.
Bez konserwantów.

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Nie stosować po upływie 3 miesięcy od otwarcia produktu.
Nie dotykać końcówką zakraplacza do powierzchni oka.
Nie wstrzykiwać, nie połykać.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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