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Xedrenio krop.do oczu 10 ml
 

Cena: 40,18 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent UNIPHARM HOLDINGS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Xedrenio krople do oczu

to wyrób medyczny przeznaczony do zmniejszenia łagodnego uczucia suchości w oku w celu ochrony, nawilżenia oraz wygładzenia
powierzchni oka. Zastosowanie kropli do oczu powoduje szybkie złagodzenie objawów suchości oka. Poprzez zastosowanie kropli
można złagodzić objawy suchości oka i zapobiec dalszym komplikacjom spowodowanym przez ten stan. Krople mogą być również
stosowane po zabiegach chirurgicznych oraz w celu zapobiegania uczucia suchości w oku powstałego na skutek stosowania leków
przeciwzapalnych do oka (po konsultacji z lekarzem). Preparat może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe. Nie
zawiera konserwantów.

Zastosowanie: system nawilżający XEDRENIO przeznaczony jest dla osób: pracujących przy komputerze np. informatyków;
spędzających dużo czasu w pomieszczeniach klimatyzowanych np. pracowników biurowych; przebywających dużo czasu na świeżym
powietrzu np. uprawiających sport; podróżujących dużo samochodem np. przedstawicieli handlowych, kierowców; przyjmujących inne,
wysuszające krople do oczu np. stosowane w przypadku jaskry.

Sposób użycia: należy podać 1-2 krople do worka spojówkowego, a następnie mrugnąć powieką kilka razy w celu rozprowadzenia kropli
po całej powierzchni oka. Krople mogą być stosowane wielokrotnie w ciągu dnia, w zależności od potrzeby. W przypadku prawidłowego
stosowania jedna butelka kropli wystarcza na 30 dni stosowania. Jeśli pacjent stosuje inny preparat do oka, należy odczekać
przynajmniej 15 min pomiędzy aplikacjami. Dla zapewnienia bezpiecznej aplikacji i odpowiedniego poziomu higieny, każde opakowanie
kropli powinno być używane wyłącznie przez jednego użytkownika.

Składniki: chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, fosforan dwusodowy bezwodny, hialuronian sodu 0,21%, woda
oczyszczona.

Dodatkowe informacje:
System nawilżający XEDRENIO może być stosowany przez osoby noszące soczewki kontaktowe.
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System nawilżający XEDRENIO nie zawiera konserwantów, a dzięki opatentowanej technologii 3K może być stosowany przez 180 dni od
daty otwarcia.
Przechowywać w temperaturze nieprzekraczającej 30°C, w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla
dzieci.
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