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Lacrimal natura, krople do oczu, 10ml
 

cena: 13,95 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Lacrimal natura to krople do oczu o w?a?ciwo?ciach koj?cych i od?wie?aj?cych. Roztwór o fizjologicznym
pH, na bazie wodnego wyci?gu z zielonej herbaty, rumianku, oczaru i ?wietlika.

Rumianek, oczar i ?wietlik posiadaj? w?a?ciwo?ci koj?ce i od?wie?aj?ce. Stosowane s? w celu ?agodzenia
bólu i zaczerwienienia oczu spowodowanych pieczeniem, podra?nieniem, czynnikami atmosferycznymi oraz
niekorzystnym wp?ywem ?rodowiska.

Zielona herbata chroni siatkówk? oka i wskazana jest w ?agodzeniu zm?czenia oczu.

?wietlik wykazuje w?a?ciwo?ci ?agodz?ce infekcje oczu, zapalenie spojówek, pieczenie i ?zawienie oczu.

Wskazania
 Stosuje si?, gdy odczuwany jest dyskomfort i podra?nienia zwi?zane z:
- wp?ywem niekorzystnych czynników ?rodowiska, takich jak klimatyzacja, ogrzewanie, promieniowanie
s?oneczne oraz UV, wiatr, dym, zanieczyszczenie powietrza, kurz, woda morska i chlorowana, kosmetyki
- d?ugotrwa?ym ogl?daniem telewizji, czytaniem, prac? przed ekranem monitora, d?ug? jazd? samochodem
- uczuciem suchego oka (“piasek pod powiekami”)
- noszeniem soczewek kontaktowych
- objawami alergii - katar sienny i podra?nienia py?kami ro?lin.

Stosowanie
 Otworzy? butelk? i usun?? os?onk?. Odchyli? g?ow? do ty?u i umie?ci? ko?cówk? pojemnika nad okiem, do
którego chcemy wpu?ci? krople. ?cisn?? lekko pojemnik i wkropli? 1 lub 2 krople do worka spojówkowego.
Nale?y stosowa? 3 razy dziennie. Przed zastosowaniem nale?y zdj?? soczewki kontaktowe. Mo?na je
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ponownie za?o?y? po oko?o 15 minutach od zastosowania kropli. Podczas aplikacji nie nale?y dotyka?
opakowaniem oka ani ?adnej innej powierzchni, gdy? mo?e to spowodowa? zaka?enie kropli.

Sk?ad
 Wyci?g wodny z zielonej herbaty, wyci?g wodny z oczaru, wyci?g wodny ze ?wietlika, wyci?g wodny z
rumianku, kwas borny, dekahydrat tetraboranu disodowego, chlorek sodu, EDTA, chlorek benzalkoniowy,
woda do iniekcji.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek ze sk?adników preparatu.
Nie nale?y stosowa? produktu na soczewki kontaktowe.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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