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Eppi care krople do oczu, 10ml
 

Cena: 26,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml (poj.z syst.dozującym)

Postać krop.do oczu

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Skład

Fosforan sodowy ryboflawiny, witamina E TPGS, hialuronian sodu, L-prolina, L-glicyna, chlorowodorek L-lizyny, L-leucyna, fosforan
sodudwuzasadowy jednowodny, chlorek sodu, woda do iniekcji. Bez środków konserwujących.

Wskazania i działanie

EPPI care to roztwór oftalmiczny na bazie witaminy B2, witaminy E, hialuronianu sodu i aminokwasów.
Działa ochronnie na nabłonek rogówki i wspomaga naturalny proces regeneracji oka. Przyczynia się do utrzymania stabilności
powierzchni oka,regulując jego pH i osmolarność, chroniąc nabłonek rogówki, narażony na różne czynniki wywołujące podrażnienia.
Poprawia nawilżenie powierzchni oka, zapewniając niezbędne składniki odżywcze dla zachowania optymalnej ochrony powierzchni oka
po zabiegu chirurgicznym i poprawia właściwości lubrykacyjne powierzchni oka. Roztwór oftalmiczny chroni przed uszkodzeniami
wywołanymi promieniowaniem UV i przyspiesza naturalny proces regeneracji suchego oka.

EPPI care jest wskazany w przypadku:
Pacjentów poddawanych zabiegowi sieciowania rogówki
Pacjentów cierpiących na stożek rogówki
Zespołu suchego okaUszkodzonej ciągłości powierzchni gałki ocznej
Przekrwienia po chirurgii refrakcyjnej okaUrazów spowodowanych przez ciała obce
Opieki po zabiegach chirurgicznych okulistycznychZmian powierzchni oka wywołanych czynnikami metabolicznymi
Stresu środowiskowego (zanieczyszczenia, zmienionego mikroklimatu, dymu, klimatyzacji)Intensywnego i długotrwałego narażenia na
promieniowanie UV i promieniowanie jonizujące
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Długotrwałego korzystania z komputerów, monitorów wideo i telewizji
EPPI care można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Sposób użycia:

1. Otwórz dozownik zdejmując nasadkę ochronną.
2. Delikatnie ściśnij dozownik i zakropl jedną lub dwie kroplę do każdego oka.
W razie potrzeby powtórzyć tę czynność.
Po użyciu zamknij dozownik: pozostały produkt może być używany do 2 miesięcy po pierwszym otwarciu.

Producent

TACTICA
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