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Starazolin Complete krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 23,12 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis produktu:

Nazwa:

Starazolin Complete

Postać:

Krople intensywnie nawilżajace o właściowściach ochronnych i regenerujących

 Opis produktu / przeznaczenie:

Starazolin Complete to jałowe krople do oczu, zawierające hialuronian sodu i deksopantenol, bez środków konserwujących.
• Hialuronian sodu jest naturalną substancją, występującą w organizmie ludzkim, np. w filmie łzowym (łzy).
• Deksopantenol jest substancją zaliczaną do grupy witamin B, wspomagającą właściwości hialuronianu sodu. Składniki te szybko,
intensywnie i długotrwale nawilżają, wspomagają regenerację, chronią oraz odświeżają i pielęgnują powierzchnię oka.

Starazolin Complete przynosi ulgę w przypadku:
• suchości
• uczucia piasku pod powiekami, ciała obcego
• zmęczenia
• pieczenia
• swędzenia
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• łzawienia
• podrażnienia
• czasowego pogorszenia ostrości widzenia, zamglenia wynikającego ze zmęczenia oczu

Krople przywracając naturalną równowagę nawilżenia oczu, chronią przed ponownym wysychaniem i przyczyniają się do utrzymania ich
w dobrej kondycji.
Starazolin Complete skutecznie nawilża, zabezpiecza oraz tworzy warstwę ochronną na powierzchni oka, likwidując dyskomfort
związany z:
• mechanicznym podrażnieniem powierzchni oka występującym, np. w trakcie badań okulistycznych oraz podczas noszenia soczewek
kontaktowych;
• używaniem kosmetyków, wpływem czynników środowiska zewnętrznego tj, klimatyzacja, zimne, gorące, suche powietrze, wiatr,
zanieczyszczenia powietrza spowodowane np. dymem papierosowym, smogiem, a także przebywanie w pomieszczeniach o dużym
zapyleniu lub na
• przemęczeniem oczu wynikającym z długiej koncentracji wzroku np. praca przy monitorze komputera, wielogodzinne prowadzenie
samochodu, czytanie, oglądanie telewizji, korzystanie ze smartfonów;
• zbyt małą ilością łez lub zmianą ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka oraz u osób powyżej 40 roku życia

Krople Starazolin Complete mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe wszystkich typów.

Przekazy marketingowe:

Skład:

hialuronian sodu 0,2%; deksopantenol 2%; cytrynian sodowy dwuwodny; kwas cytrynowy jednowodny; wodę wysokooczyszczoną

 Stosowanie:

Należy zastosować się do poniższych wskazówek, które ułatwią właściwe stosowanie wyrobu medycznego Starazolin Complete.

Sposób użycia
Ze względów higienicznych opakowanie wyrobu powinno być stosowane tylko przez jednego
• Przed zakropleniem wyrobu Starazolin Complete należy dokładnie umyć ręce.
• Przed pierwszym użyciem zdjąć zakrętkę, odwrócić butelkę dozownikiem do dołu, następnie delikatnie nacisnąć na ścianki butelki aż
do pojawienia się pierwszej kropli.
• Przed każdym uzyciem zdjąć zakrętkę i zakroplić krople do oka (oczu).
• Zwykle stosuje się 1-2 krople 3 razy dziennie do worka spojówkowego każdego oka lub
• Powoli zamknąć oczy, aby płyn mógł równomiernie pokryć całą powierzchnie oka
• Zamknąć butelkę.
• Należy unikać dotykania końcówką kroplomierza powierzchni oka.

Należy strącić pozostałości po kropli po dozowaniu przed zakręceniem opakowania.

W trakcie używania wraz ze zmniejszającą się ilością płynu w butelce, należy silniej ją nacisnąć w celu aplikacji odpowiedniej ilości
produktu. Jest to związane z specyfiką systemu zamknięcia, którego celem jest zachowanie jałowości oraz właściwości kropli
niezawierających konserwantów.

Ze względu na fakt, że Starazolin Complete nie zawiera środków konserwujących, jest zwykle dobrze tolerowany i może być stosowany
długotrwale.
Jeżeli pomimo stosowania wyrobu, nadal występuje dyskomfort i utrzymuje się on przez dłuższy czas należy zgłosić się do lekarza
okulisty.

 Dodatkowe informacje:

Nie są znane interakcje (oddziaływania) z innymi kroplami do oczu. Jeżeli istnieje konieczność jednoczesnego stosowania innych kropli
lub maści do oczu, należy zachować co najmniej 15-minutowy odstęp pomiędzy ich podaniem. Starazolin Complete należy zastosować
jako ostatni.
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Po zakropleniu mogą wystąpić przemijające, krótkotrwałe zaburzenia widzenia. W przypadku ich wystąpienia nie należy prowadzić
pojazdów i obsługiwać maszyn do momentu ustąpienia zaburzeń.
Może także wystąpić przemijające, niewielkie podrażnienie/pieczenie/kłucie. Jeśli objawy te nie ustępują lub ulegają nasileniu, należy
zgłosić się do lekarza.

Nie przekłuwać systemu dozującego przez użyciem.

 Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25℃.
Przechowywać butelkę szczelnie zamkniętą w opakowaniu zewnętrznym.
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 Dostępne wielkości opakowań:

Butelka zawierająca 5 ml lub 10 ml roztworu, wyposażona w podzespół zamykający z zaworem i filtrem zabezpieczającym produkt
przed skażeniem drobnoustrojami, umieszczona w tekturowym pudełku

 Producent:

Polfa Warszawa S.A.
ul. Karolkowa 22/24
01-207 Warszawa, Polska

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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