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Vit-A-POS maść oczna 5g
 

Cena: 35,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 5 g

Postać maść do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

Retinolum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT:  URSAPHARM Poland sp. z o.o.

05-092 Łomianki

ul. Malarska 6

ILOŚĆ:  5 g

 

VitA POS® jest sterylną maścią do oczu  z witaminą A, nie zawierającą środków konserwujących.

Poprawia jakość filmu łzowego, chroni powierzchnię oka.

Witamina A, która jest również naturalnym składnikiem filmu łzowego, mieszając się ze łzami, zapewnia dobrą tolerancję maści.
Odczucie pieczenia, suchości i zmęczenia oczu ulega zmniejszeniu, mruganie staje się łatwiejsze.

 

 

DZIAŁANIE:

Jeden ze składników maści, witamina A, która jest również naturalnym składnikiem filmu łzowego, mieszając się ze łzami, zapewnia
dobrą tolerancję maści. Odrzucenie pieczenia, suchości i zmęczenia oczu ulega zmniejszeniu, mruganie staje się łatwiejsze.
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Poprawia jakość filmu łzowego, chroni powierzchnię oka.

Preparat, mający konsystencję maści, powoduje po podaniu lekkie zaburzenie ostrości widzenia, dlatego nadaje się zwłaszcza do
stosowania przed udaniem się na spoczynek. Można w ten sposób uniknąć dolegliwości przy otwieraniu oczu rano.

 

WSKAZANIA:

Pod wpływem wiatru, zimna, promieni słonecznych, dymu czy klimatyzacji dochodzi często do pieczenia, swędzenia i wysuszenia oczu
oraz odczucia obecności ciała obcego.

Dolegliwości te mogą wystąpić również w czasie długotrwałej pracy przy komputerze, oglądaniu telewizji, czy nocnej jazdy
samochodem. Używanie soczewek kontaktowych może te objawy jeszcze nasilić. 

 

DAWKOWANIE:

Należy zdjąć nakrętkę z tuby, odchylić głowę lekko do tyłu, odciągnąć delikatnie dolną powiekę i ściskając ostrożnie tubę umieścić mały
pasek maści w worku spojówkowym, powoli zamknąć oko, następnie starannie zamknąć tubę zakrętką. Należy unikać dotykania
końcówką tuby zarówno oka, jak i skóry twarzy.

 

SKŁAD:

VitA POS® jest sterylną maścią do oczu, zawierającą obok 250 j.m./g palmitynianu retinolu (witamina A), stałą i płynną parafinę, wosk,
białą wazelinę.

 

OSTRZEŻENIA: 

 

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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