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LentoNit K krop.dooczu 10ml
 

Cena: 23,05 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml (butelka z zakrap.)

Postać krop.do oczu

Producent PHARM SUPPLY SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: PHARM SUPPLY

ILOŚĆ:  10 ml

 

OPIS:

Krople do oczu LentoNit K to wyrób medyczny o działaniu nawilżającym.

 

DZIAŁANIE:

Nawilżające krople do oczu LentoNit K przynoszą ulgę przy dolegliwościach związanych z suchością oka. Są przydatne, gdy szkodliwe
działanie czynników wpływa niekorzystnie na gałkę oczną, powodując jej przesuszenie, a także w sytuacji, gdy ciało obce w oku
wywołuje nieprzyjemne objawy np. pieczenie i swędzenie. Krople polecane są także w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklistego
oka.
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WSKAZANIA:

Krople do oczu stosuje się w celu nawilżania powierzchni oka, a także w profilaktyce zmętnień soczewki i ciała szklistego oka.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

1-2 krople 3 razy na dobę do worka spojówkowego.

 

SKŁAD:

Jodek potasu, chlorek wapnia 2H20, tiosiarczan sodu 5H20, sorbitol, woda do wstrzykiwań, diglukonian chlorheksydyny (środek
konserwujący).

 

OSTRZEŻENIA: 

Preparat nie może być stosowany w przypadku nadczynności tarczycy oraz nadwrażliwości na jod lub jakikolwiek inny składnik
preparatu.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Bezpośrednio po zakropleniu oczu może wystąpić krótkotrwałe zaburzenie widzenia.

Nie stosować, jeśli butelka jest uszkodzona.

Nie zakraplać jednocześnie z innymi preparatami podawanymi do oka, ponieważ jednoczesne zakraplanie może zmienić działanie tych
preparatów.

W przypadku stosowania z innymi preparatami do oczu należy zachować odstęp czasowy ok. 30 minut między zakraplaniem kolejnych
preparatów.

Przed podaniem należy zdjąć soczewki kontaktowe. Po 15 minutach można je ponownie założyć.

 

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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