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Blepha Eyebag, rozgrzewająca maska na oczy, 1 sztuka
 

Cena: 134,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 sztuka

Producent THEA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis
Blepha Eyebag, rozgrzewająca maska na oczy, to wytwarzana ręcznie, opatentowana maska wielokrotnego użytku. Wyrób został
opracowany przez okulistę, cechujący się skutecznością i bezpieczeństwem stosowania potwierdzonymi w kilku badaniach klinicznych.
Maska łagodzi objawy zespołu suchego oka towarzyszące dysfunkcji gruczołów Meiboma oraz innym chorobom oczu, takim jak:
zapalenie brzegów powiek, jęczmień, gradówka.
Na brzegach górnej i dolnej powieki oka znajdują się małe gruczoły, zwane gruczołami Meiboma, które wydzielają oleistą substancję
niezbędną do zapewnienia poślizgu i oczyszczania przedniej części oka oraz skutecznego rozprowadzania filmu łzowego. Gdy gruczoły
te nie działają prawidłowo, substancja z oleistej zamienia się w gęstą i zatyka gruczoły. Tym samym przednia część oka przestaje być
odpowiednio powleczona substancją natłuszczającą. W przypadku MGD, zapalenia brzegów powiek oraz schorzeń powiązanych, takich
jak zespół suchego oka, jęczmień czy gradówka, okuliści zalecają rozpoczynanie procesu oczyszczania oczu od rozgrzania powiek.
Maska działa szybko i długo, łagodząc objawy takie jak: wrażenie suchego oka, dyskomfort, zmęczenie lub ból oczu, zaczerwienienie
oczu, chropowatość, wrażenie obecności ciała obcego w oku czy pieczenie. Ponadto łagodzi obrzęk i stan zapalny powiek.
Produkt odpowiedni dla dzieci powyżej 3. roku życia oraz osób dorosłych, w tym kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Maska nie zawiera substancji pomocniczych ani tworzyw sztucznych.

Zastosowanie
Rozgrzewająca maska na oczy. Łagodzenie dyskomfortu związanego z noszeniem soczewek kontaktowych odczuwany przez osoby
cierpiące na zespół suchego oka.

Sposób użycia

Stosować wyłącznie do oczu.
Przez pierwsze dwa tygodnie stosować 2 razy dziennie przez 5-10 minut najlepiej rano i wieczorem.
Wyrób stosowany 1 raz dziennie należy wymienić po upływie 6 miesięcy.

Przed nałożeniem maski, osoby noszące soczewki kontaktowe lub okulary korekcyjne zawsze powinny je zdjąć. Należy także dokładnie
umyć dłonie, twarz i powieki oraz usunąć makijaż
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Należy umieścić maskę w sprawnej kuchence mikrofalowej i podgrzać w sposób opisany w instrukcji używania znajdującej się w
opakowaniu.
Potrząsnąć maską aby równomiernie rozprowadzić znajdujące się w środku siemię lniane, a tym samym także ciepło.
Przed umieszczeniem na zamkniętych powiekach, ostrożnie sprawdzić temperaturę szarej (jedwabnej) strony, dotykając maski
wewnętrzną stroną nadgarstka, czy nagrzała się do przyjemnej, nie za wysokiej temperatury.
Jeśli temperatura jest odpowiednia, położyć się na plecach i umieścić maskę na zamkniętych oczach, dowolną stroną maski
zgodnie z preferencjami. Czarna strona maski jest chłodniejsza
Pozostawić maskę na oczach przez 5–10 minut i zrelaksować się.
Po użyciu maskę umieścić z powrotem w oryginalnym opakowaniu, aby pozostawała czysta, sucha i bezpieczna w stosowaniu..

Natychmiast po ogrzaniu, rozmasować zamknięte powieki, aby uwolnić upłynnioną, oleistą wydzielinę z gruczołów Meiboma. Powtórzyć
to kilka razy przez około 30 sekund.

Skład
Naturalny jedwab i bawełna, nieprzetworzony len (siemię lniane).

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W czystym i suchym miejscu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik.
Maski nie należy myć ani moczyć (środki czyszczące i myjące mogą powodować kontaktowe zapalenie skóry).
Pojawienie się plam na masce po użyciu jest normalne i nieszkodliwe.
Powierzchni maski nie należy czyścić mokrymi chusteczkami.
Nie stosować wyrobu jeśli skóra wokół oczu jest popękana lub krwawi.
Każda maska jest przeznaczona do stosowania tylko przez jedną osobę. Aby nie dopuścić do zanieczyszczenia krzyżowego, nie
należy korzystać z maski wspólnie z innymi osobami.
Jeśli po stosowaniu maski objawy nasilą się lub nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
Przy pierwszym użyciu maska może wydawać się nieco wilgotna. Przed użyciem należy ostrożnie sprawdzić temperaturę.
Osoby cierpiące na inne choroby oczu (takie jak dystrofia rogówki czy nawracające zakażenia rogówki) powinny zachować
ostrożność podczas korzystania z maski oraz stosować się do zaleceń lekarza lub farmaceuty.
W przypadku trądziku różowatego wysoka temperatura może nasilać zaczerwienienie. Zachować ostrożność.
Siemię lniane zawarte w masce nie nadaje się do spożycia.
Podgrzewanie mokrej maski może prowadzić do oparzenia.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane (skutki uboczne): podrażnienie, ból, zaczerwienienie oraz swędzenie
oka/powieki.

Dodatkowe informacje

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania.
Maska nadaje się do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.

 

Galeria
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