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Starazolin Suche i Podrażnione Oczy krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 31,99 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Krople do oczu Starazolin Suche i Podrażnione Oczy wskazane do stsowania w celu zmniejszenia nasilenia objawów w łagodnej do
umiarkowanej postaci zespołu suchego oka i podrażnienia jego powierzchni.

Skład:
chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, woda
oczyszczona.

Wskazania:
W celu zmniejszenia nasilenia objawów w łagodnej do umiarkowanej postaci zespołu suchego oka i/lub podrażnienia powierzchni oka.
Preparat stabilizuje film łzowy, nawilża oko i odbudowuje jego powierzchnię.

Stosowanie:
Zakroplić 1–2 krople do oczu, kilkukrotnie mrugnąć, aby roztwór uległ równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni oka.

W razie potrzeby krople można stosować kilka razy na dobę.

Produkt nie zawiera konserwantów i dlatego jest bezpieczny po podaniu do oka.

Aby zapewnić bezpieczne stosowanie i higienę, każda butelka powinna być używana tylko przez jedną osobę.

Dodatkowe informacje:
Kropli nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na hialuronian sodu, dekspantenol lub jakikolwiek inny składnik produktu.

W razie wystąpienia reakcji alergicznej należy natychmiast przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekadlapacjenta.pl


 
Apteka Przyjazna Dla Pacjenta

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

 
Bezpośrednio po podaniu kropli może dojść do osłabienia ostrości widzenia. W związku z tym zaleca się, aby w tym krótkim okresie
powstrzymać się od prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn i poczekać do odzyskania ostrości widzenia.

Przechowywanie:
Przechowywać produkt w temperaturze do 25°C w oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym
dla dzieci.

Opakowanie: 10 ml
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