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Dexoftyal UD, nawilżająco – regenerujące krople do oczu, 10
minimsów x 0,35 ml
 

Cena: 20,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 minims.x 0,35ml

Postać krople do oczu

Producent VERCO

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Wyrób medyczny Dexoftyal UD, to lepkie, jałowe, przejrzyste, nawilżające oraz odżywcze krople do oczu oparte na prowitaminie B5, która
wspomaga i wspiera procesy regeneracyjne rogówki. Produkt nie zawiera składników pochodzenia zwierzęcego. Jednodawkowe
opakowania nie zawierają konserwantów. Szybka i długotrwała ulga dla suchych, zmęczonych oczu. Dexoftyal UD ogranicza
dolegliwości oczu, takie jak podrażnienie, zaczerwienienie, suchość, zmęczenie, pieczenie. Długotrwale nawilża i chroni powierzchnię
oka.

Zastosowanie
Łagodzenie objawów, takich jak: podrażnienie, pieczenie oczu, zaczerwienienie, uczucie zmęczenia.

Sposób użycia

Bezpośrednio do oczu: (szkieł kontaktowych nie trzeba wyjmować): palec wskazujący przyłożyć do dolnej powieki oka i lekko ją
pociągnąć w dół; drugą ręką, zbliżyć końcówkę pojemnika do dolnej powieki oka; końcówka nie powinna dotykać powierzchni
oka; zakroplić 1 lub 2 krople do każdego oka i zamrugać 2 lub 3 razy, tak aby preparat został równomiernie rozprowadzony na
powierzchni całego oka.
Za pośrednictwem soczewek kontaktowych: soczewkę ułożyć na środkowym palcu; nałożyć 1 lub 2 krople na soczewkę i włożyć
soczewkę do oka; zamrugać okiem 2 lub 3 razy.

Skład
Dekspantenol 2%, Hydroksypropyloceluloza (HydraFlex) 0,5%.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze od 4°C do 25°C, chroniąc przed światłem.
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W zamkniętych, nieuszkodzonych jednodawkowych opakowaniach.
Jednodawkowe opakowania są przeznaczone do jednorazowego użytku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie stosować:

Razem z lekami do oczu, chyba że po konsultacji z lekarzem, który zaleci inaczej.
Przy alergii/nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
Przy zakażeniu oczu.
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