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Hylo-Comod krople do oczu 10 ml
 

Cena: 44,38 zł

Opis słownikowy

Producent URSAPHARM

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Producent:

URSAPHARM NIEMCY

Postać

Krople

Opakowanie

Buteleczka z dozownikiem 10ml

Skład

Hylo-COMOD jest sterylnym roztworem hialuronianu sodu o stężeniu 1 mg/ml Zawiera również bufor cytrynianowy, sorbitol, wodę.

Działanie

Preparat zawiera hialuronian sodu, naturalną fizjologiczną substancję występującą w oku jak i w innych częściach organizmu człowieka.
Hialuronian sodu posiada szczególne fizyczne właściwości tworzenia równomiernego, nawilżającego, stabilnego, trudno zmywalnego i
długo utrzymującego się na powierzchni oka filmu, chroniącego przed podrażnieniami i suchością.Krople długotrwale i skutecznie
nawilżają oko są sterylne bez środków konserwujących. Właściwości nawilżające są szczególnie ważne dla osób używających
soczewek kontaktowych, ponieważ soczewki te są dobrze tolerowane tylko wówczas, kiedy " pływają" w wystarczającej ilości
wydzielanych łez. Hylo-COMOD uprzyjemnia i ułatwia noszenie twardych i miękkich soczewek kontaktowych, przy czym nie tworzą się
na nich osady i złogi.
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Wskazania

Preparat poprawia nawilżenie gałki ocznej przy jej suchości, wywołanej negatywnym wpływem otaczającego środowiska, powodującego
zaburzenia typu suche oko, odczucie obecności ciała obcego w oku, pieczenie oczu.Klimatyzacja, suche powietrze sprawiają że czujemy
dyskomfort widzenia.

Sposób stosowania

Przed każdym użyciem należy zdjąć niebieską nakładkę z dozownika. Przed pierwszym zakropleniem, aby uruchomić system, należy
kilkakrotnie zdecydowanie nacisnąć denko, trzymając butelkę zakraplaczem do dołu, aż do ukazania się pierwszej kropli. Od tej chwili
pompa jest przygotowana do każdorazowego podania jednej kropli roztworu.Zwykle zakrapla się 3 razy dziennie 1 kroplę Hylo-COMOD
do worka spojówkowego każdego oka. Przy większych dolegliwościach Hylo-COMOD może być bez obaw zakraplany częściej. W
przypadku częstszego stosowania Hylo-COMOD (np. ponad 10 razy dziennie), należy poddać się badaniu okulistycznemu.
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