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Hylo-Comod krople do oczu 10 ml
 

Cena: 42,66 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH &
CO.KG

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

hialuronian sodu 1 mg/ml

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 jak również po zabiegach operacyjnych
przeprowadzanych na oku.

Sterylne krople do oczu bez środka konserwującego i fosforanów.

Działanie: 
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 jak również po zabiegach operacyjnych
przeprowadzanych na oku.

Wskazania: 
• Jeżeli oczy swędzą, pieką, szybko się męczą, odczuwamy obecność jakby piasku pod powiekami
• Przy dłuższym przebywaniu w klimatyzowanych pomieszczeniach lub intensywnej pracy przed ekranem komputera
• po zabiegach operacyjnych lub zranieniach oczu
HYLO-COMOD zawiera hialuronian sodu, naturalną fizjologiczną substancję występującą zarówno 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. Właściwości te
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 może być stosowany podczas używania soczewek kontaktowych.
HYLO-COMOD uprzyjemnia i ułatwia noszenie twardych soczewek i miękkich soczewek kontaktowych, przy czym nie tworzą się na nich
osady i złogi.
HYLO-COMOD nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Nie zawiera również fosforanów,
dzięki czemu unika się niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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