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Hyal-Drop Multi, nawilżające krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 27,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent DR. GERHARD MANN CHEM.-PHARM.
FABRIK GMBH

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Krople do oczu bez konserwantów Hyal-Drop Multi to nawilżające krople do oczu do stosowania codziennie, w zależności od potrzeb,
przez 6 miesięcy od otwarcia opakowania. Zapewniają natychmiastowe ukojenie i nawilżenie oczu. Przynoszą szybką ulgę zmęczonym,
podrażnionym i łzawiącym oczom. To idealny produkt dla osób cierpiących z powodu łagodnych i umiarkowanych objawów suchego
oka, takich jak: zmęczenie, podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

Zastosowanie
Łagodny i umiarkowany objaw suchego oka, takie jak: zmęczenie, podrażnienie, pieczenie i/lub łzawienie.

Sposób użycia

1 kropla do oka w razie potrzeby.
Przed użyciem należy umyć ręce,
Zdjąć nakładkę ochronną z końcówki butelki,
Umieścić kciuk na ergonomicznym wsparciu dla kciuka i obejmij dolną część butelki palcami. Dwa palce umieścić pod spodem
butelki, odchylić nieznacznie głowę do tyłu. Odwrócić butelkę końcówką do dołu i przytrzymać pionowo nad okiem. Palcem
wolnej ręki delikatnie odciągnąć dolną powiekę. Nacisnąć pompkę, aby uwolnić jedną kroplę do oka.
Po zakropieniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, należy zamknąć powiekę i powoli poruszaj gałką
oczną,
Natychmiast po użyciu należy strząsnąć pozostałości kropli i nałożyć nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

Skład
0,24% hialuronian sodu, chlorek sodu, chlorek potasu, disodu fosforan dwunastowodny, sodu diwodorofosforan dwuwodny i woda do
wstrzykiwań.

Przechowywanie

W temperaturze +1 do +25oC.
W miejscu niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
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Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Dodatkowe informacje

Po otwarciu krople Hyal-Drop Multi mogą być używany przed 6 miesięcy.
Przed użyciem innego produktu do oczu, należy poczekać co najmniej 15 minut.
Po otwarciu butelki, krople powinny być używane tylko przez jedną osobę.
Aby zapobiec urazowi oka lub zanieczyszczeniu roztworu, nie należy dotykać powierzchni oka końcówką butelki.
Nie stosować po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
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