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Starazolin HydroBalance PPH, krople do oczu, 2x5ml
 

cena: 20,64 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (2 x 5ml)

Postać krople do oczu

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Krople do oczu Starazolin HydroBalance PPH wykazuj? skuteczne i d?ugotrwa?e dzia?anie nawil?aj?ce.
Przynosz? szybk? ulg? przy odczuwaniu sucho?ci, podra?hlenia, zm?czenia oczu oraz uczucia piasku pod
powiekami. Mog? by? stosowane przez osoby nosz?ce soczewki kontaktowe.

Wskazania
 Stosuje si? w przypadku:
- nara?enia narz?du wzroku na dzia?anie dra?ni?cych czynników ?rodowiskowych takich jak: kurz, dym,
promieniowanie UV, ciep?o (centralne ogrzewanie, sauna), klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana wodair
- obni?onej cz?sto?ci mrugania spowodowanej ogl?daniem telewizji, czytaniem lub u osób wymagaj?cych
d?ugotrwa?ej koncentracji wzroku m.in. d?ugotrwa?a praca przed ekranem monitora, prowadzenie samochodu
itp.
- zbyt ma?ej ilo?ci ?ez lub zmiany ich sk?adu, m.in. u osób maj?cych zespó? suchego oka ora?u osób powy?ej
40 roku ?ycia
- osób nosz?cych soczewki kontaktowe.

Stosowanie
 Nale?y stosowa? miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje si? 1 lub 2 krople, od 3 do 5 razy na
dob?.
 Nie nale?y dotyka? ko?cówki zakraplacza, poniewa? mo?e to spowodowa? zanieczyszczenie zawarto?ci
pojemnika.

Sk?ad
 hialuronian sodu, chlorek sodu, kwas borowy, tetraboran sodu, edetynian disodu, poliheksanid (PHMB), woda
wysokooczyszczona.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik preparatu.

Uwagi
 Je?eli po usuni?ciu czynników dra?ni?cych, objawy nie ust?puj? lub nasilaj? si? w trakcie stosowania kropli,
nale?y przerwa? stosowanie preparatu i skontaktowa? si? z lekarzem specjalist?.
Nie stosowa? w przypadku zmiany zabarwienia lub zm?tnienia roztworu.
Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci.
Krople nale?y zu?y? w ci?gu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki.
Po ka?dym u?yciu szczelnie zakr?ci? butelk?.
Nie stosowa? preparatu w przypadku zerwania banderoli nakr?tki. 
Przechowywa? w miejscu niedost?pnym dla dzieci. 
Przechowywa? w temperaturze poni?ej 25C.

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