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Hylo-Gel żel do oczu 10 ml
 

Cena: 61,08 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać żel do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Natrii hyaluronas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: URSAPHARM

ILOŚĆ: 10 ml

 

OPIS:

Hylo-Gel to preparat przeznaczony do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu, w przypadku wystąpienia silnego, a także
przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

 

DZIAŁANIE:

Hylo-Gel zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka. Hialuronian
sodu wykazuje szczególne fizykalne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo utrzymującego się i
trudno zmywalnego filmu. Dzięki tym właściwościom bioprzylegania i zdolności dobrego mieszania się z naturalnymi łzami, powstają
bardzo dobre warunki nawilżania rogówki i spojówek, a mruganie powiekami staje się łatwiejsze.

 

WSKAZANIA:
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Do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także przewlekłego odczucia suchości,
jak również po zabiegach chirurgicznych.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Zwykle zakrapla się 1 kroplę 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka. Przy silniejszych dolegliwościach preparat może być
stosowany częściej. W przypadku częstszego zakraplania (np. powyżej 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu.
Opakowanie powinno być używane zawsze tylko przez jedną osobę. Po otwarciu opakowania bezpośredniego można stosować przez
okres 6 miesięcy.

 

SKŁAD:

2 mg/ml hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol oraz woda.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.

Po pierwszym otwarciu opakowania bezpośredniego można stosować przez 6 miesięcy.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

 

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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