
 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

Apteka Przyjazna Dla Pacjenta, Albigowa 1054a, Albigowa
+48 17 225 00 33

 
 

Softeye Blepha chusteczki okulistyczne, 14 szt.
 

Cena: 32,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 14 szt.

Postać -

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Softeye Blepha to jednorazowe chusteczki okulistyczne do codziennej higieny powiek dla dorosłych i dzieci wykonane z naturalnej
bawełny, nasączone roztworem zawierającym Hy-Ter® (hialuronian sodu i naturalny ekstrakt z drzewa herbacianego) i aloes mający
działanie oczyszczające, zmiękczające, kojące i udrażniające.

Formuła chusteczek opiera się na naturalnych składnikach przeciwzapalnych i odkażających, dzięki czemu przynoszą szybką ulgę. 

Wskazania:
- do higieny powiek i rzęs,
- pomocniczo jako środek odkażający przed i po zabiegach chirurgicznych,
- w leczeniu bakteryjnego i alergicznego zapalenia spojówek,
- w zapaleniu powiek i spojówek.

Skład:
Woda, PEG / PPG – 20/15 dimetikon, wyciąg z aloesu zwyczajnego, Hy-Ter® (hialuronian sodu, 4-terpineol), glicyryzynian amonu,
glukozyd kaprylowo-kaprynowy, sól sodowa kokoiloaminokwasów pszenicy, etyloheksylogliceryna, alkohol fenyloetylowy, chlorek sodu,
fosforan sodu, wodorofosforan sodu, PPG-26 Buteth-26, PEG-40 uwodorniony olej rycynowy

Sposób użycia:
1. Umyj dokładnie ręce, otwórz saszetkę korzystając z nacięcia i wyjmij chusteczkę.
2. Rozłóż chusteczkę i delikatnie oczyść powieki i rzęsy w kierunku od wewnętrznego kącika oka do zewnętrznego, cały czas trzymając
oko zamknięte.
3. Powtarzaj czynność przez kilka minut, aby usunąć wydzielinę z oka lub inne pozostałości (smog, kurz, puder itp.). Niektórzy pacjenci
odczuwają lekkie, szybko przemijające uczucie pieczenia w trakcie stosowania wyrobu lub tuż po zakończeniu.
4. Używaj jednej chusteczki na jedno oko. Nie przemywaj oka po zastosowaniu produktu. Po użyciu umyj ręce.

Ciepły kompres: aby produkt skuteczniej usunął wydzielinę z oka, zanurz zamkniętą saszetkę z chusteczką w ciepłej wodzie (o
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temperaturze nieprzekraczającej 45°C) na dziesięć minut. Po ogrzaniu chusteczka musi być natychmiast wykorzystana jako kompres.

Zimny kompres: aby wzmocnić uczucie ulgi dla oka, szczególnie w przypadku zaczerwienienia lub obrzęku powiek, należy schłodzić
zamkniętą saszetkę w niskiej temperaturze (nie niższej niż 5°C) przez dziesięć minut.

Dodatkowe informacje:
Produkt przeznaczony do użytku zewnętrznego do stosowania wyłącznie w okolicach oka, przy zamkniętych oczach.

Nie stosować produktu w przypadku zdiagnozowanej nadwrażliwości na dowolny jego składnik.

W razie utrzymującego się uczucia pieczenia należy przerwać stosowanie.

Każda saszetka jest przeznaczona do jednorazowego użytku, należy otworzyć ją bezpośrednio przed zastosowaniem. Nie stosować
ponownie częściowo zużytej chusteczki, aby uniknąć zanieczyszczenia produktu i osłabienia jego skuteczności. Nie stosować, gdy
saszetka jest niedomknięta i/lub opakowanie jest uszkodzone.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej i unikać kontaktu z wodą. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Opakowanie: 14 chusteczek
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