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Lacrimal natura, krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 12,10 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Lacrimal Natura to:
Wyrób medyczny w postaci sterylnego roztworu do oczu o fizjologicznym pH, na bazie wodnego wyciągu z zielonej herbaty, rumianku,
oczaru i świetlika.

Lacrimal Natura to krople do oczu o właściwościach kojących i odświeżających.

Rumianek, oczar i świetlik posiadają właściwości kojące i odświeżające. Stosowane są w celu łagodzenia bólu i zaczerwienienia błony
śluzowej oczu spowodowanych pieczeniem, podrażnieniem, czynnikami atmosferycznymi oraz niekorzystnym wpływem środowiska.
Zielona herbata chroni siatkówkę oka i wskazana jest w łagodzeniu zmęczenia oczu.
Świetlik wykazuje właściwości łagodzące infekcje oczu, zapalenie spojówek, pieczenie i łzawienie oczu.

Dzięki specjalnie dobranym składnikom o pH fizjologicznym Lacrimal Natura zapewnia wysoką zgodność z tkankami oka i płynem
łzowym. Krople Lacrimal Natura są szczególnie wskazane, gdy odczuwany jest dyskomfort i podrażnienia związane z:

wpływem niekorzystnych czynników środowiska, takich jak klimatyzacja, ogrzewanie, promieniowanie słoneczne oraz UV, wiatr,
dym, zanieczyszczenie powietrza, kurz, woda morska i chlorowana, kosmetyki;
długotrwałym oglądaniem telewizji, czytaniem, pracą przed ekranem monitora, długą jazdą samochodem;
uczuciem suchego oka (“piasek pod powiekami”);
noszeniem soczewek kontaktowych;
objawami alergii – katar sienny i podrażnienia pyłkami roślin.

Zawiera chlorek benzalkoniowy jako substancję konserwującą.
Nie zawiera fosforanów.

Sposób użycia:
Otworzyć butelkę i usunąć osłonkę.
Odchylić głowę do tyłu i umieścić końcówkę pojemnika nad okiem, do którego chcemy wpuścić krople.
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Ścisnąć lekko pojemnik i wkroplić 1 lub 2 krople do worka spojówkowego.
Po zastosowaniu natychmiast zamknąć butelkę. Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.
Należy stosować 3 razy dziennie.
Przed zastosowaniem należy zdjąć soczewki kontaktowe. Można je ponownie założyć po około 15 minutach od zastosowania kropli.

Przechowywanie:
Przechowywać w temperaturze pokojowej. Produkt powinien zostać zużyty w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Produkt przeznaczony wyłącznie do stosowania do oczu.
Produkt może być używany tylko przez jedną osobę.
Nie należy stosować produktu na soczewki kontaktowe.
Nie należy stosować produktu jeśli opakowanie jest uszkodzone lub było niedokładnie zamknięte przed pierwszym otwarciem.
Podczas aplikacji nie należy dotykać opakowaniem oka ani żadnej innej powierzchni, gdyż może to spowodować zakażenie kropli.
Nie należy stosować produktu jeśli wcześniej wystąpiła nadwrażliwość na którykolwiek jego składnik.
Nie należy stosować produktu po terminie ważności zamieszczonym na opakowaniu.
Jeśli wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane podczas stosowania produktu należy zaprzestać jego używania i skonsultować się z
lekarzem.
Nie stosować na soczewki kontaktowe.
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z Instrukcją używania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci!

Skład:
Wyciąg wodny z zielonej herbaty, wyciąg wodny z oczaru, wyciąg wodny ze świetlika, wyciąg wodny z rumianku, kwas borny, dekahydrat
tetraboranu disodowego, chlorek sodu, EDTA, chlorek benzalkoniowy, woda do iniekcji.
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