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OPTREX ActiDrops, Nawilżające Krople do suchych oczu
10ml KRÓTKA DATA do 2022-03-31
 

Cena: 12,58 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać -

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis leku:

Skład

Woda, chlorek sodu, glikol polietylenowy 8000, kwas borowy, hialuronian sodu, chlorek potasu, chloran sodu, chlorek wapnia, chlorek
magnezu, nadtlenek wodoru.

Wskazania

Praca przy komputerze, prowadzenie samochodu, zanieczyszczenie środowiska, późna pora, klimatyzacja, ogrzewanie czy kurz mogą
wywołać zmęczenie i dyskomfort oczu.

Działanie

Wiele czynników współczesnego stylu życia, od użytkowania do komputera po klimatyzację, może wywoływać zespół suchego oka.

Dawkowanie

Przechylić głowę do tyłu i nacisnąć delikatnie buteleczkę, wpuszczając do każdego oka 1-2 krople kiedy potrzeba lub zastosować się do
wskazań lekarza okulisty.
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Przeciwwskazania

Stosować tylko do oczu.
Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować podczas ciąży lub karmienia piersią.
Nie stosować z innymi kroplami, chyba ze zostało to zalecone przez lekarza okulistę.
Nie połykać roztworu.
Unikać zetknięcia końcówki zakraplacza butelki z powieką, okiem lub jakąkolwiek inną powierzchnią.
Jeśli dolegliwości nie ustąpią, należy skontaktować się z lekarzem.

Ważne informacje

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Chronić przed światłem słonecznym.
Nie zamrażać.
Produkt może być użyty do 28 dni po otwarciu.
Nie stosować po upływie daty ważności.

Producent

RECKITT BENCKISER HEALTHCARE INDIA
ul.Hull HU8 7DS
Dansom Lane

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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