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Bepanthen EYE krop.dooczu 10ml(butelka)
 

Cena: 43,43 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.do oczu

Producent BAYER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Bepanthen EYE to jałowe, bez konserwantów, lepkoelastyczne, przezroczyste krople do oczu.

Bepanthen EYE zawiera kwas hialuronowy w postaci soli sodowej, który tworzy równomierną, trwałą i długo utrzymującą się warstwę
ochronną na powierzchni oka, nie zaburzając przy tym ostrości widzenia.

Bepanthen EYE zawiera także prowitaminę B5 (dekspantenol), która wykazuje zdolność do wiązania dużej ilości wody, nawilża i
pielęgnuje powierzchnię oka oraz zwiększa właściwości nawilżające hialuronianu sodu.

Wskazania:
Połączenie hialuronianu sodu (stabilizuje warstwę ochronną) i dekspantenolu (odżywia, przynosi ulgę) zabezpiecza, nawilża i tworzy
warstwę ochronną na powierzchni oka, długotrwale likwidując dyskomfort związany z:

- mechanicznym podrażnieniem powierzchni oka np. w trakcie noszenia twardych lub miękkich soczewek kontaktowych lub w trakcie
badań okulistycznych;

- niekorzystnym wpływem środowiska zewnętrznego, takim jak klimatyzacja, wiatr, zimne, suche lub zanieczyszczone dymem
papierosowym powietrze;

- intensywną pracą narządu wzroku np. praca przy komputerze, z mikroskopem, długotrwała jazda samochodem.

Bepanthen EYE jest także przeznaczony dla osób noszących soczewki kontaktowe

Skład:
1 ml zawiera: hialuronian sodu 0,15%, dekspantenol 2%, chlorek sodu, diwodorofosforan sodu, woda do wstrzykiwań.
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Bepanthen EYE nie zawiera konserwantów.

Sposób użycia:
Należy lekko odchylić głowę do tyłu, wzrok skierować w górę i delikatnie odciągnąć dolną powiekę.

Trzymając butelkę odwróconą zakraplaczem do dołu, należy wkraplać po jednej kropli do worka spojówkowego oka 3-5 razy dziennie.

Po wkropleniu należy wolno zamknąć oczy, żeby płyn mógł równomiernie pokryć całą powierzchnię oka.

Należy unikać kontaktu zakraplacza z powierzchnią oka i rąk.

Jeśli w zakraplaczu butelki będzie się znajdowała kolejna kropla, należy ją usunąć, lekko stukając palcem w dno butelki

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku alergii (nadwrażliwości) na którykolwiek składnik wyrobu.
Nie stosować na zakażone lub zranione oko.
W bardzo rzadkich przypadkach stosowanie kropli Bepanthen Eye może powodować podrażnienia u osób szczególnie wrażliwych.

Po podaniu mogą wystąpić krótkotrwałe zaburzenia ostrości widzenia. Nie należy wtedy prowadzić pojazdów mechanicznych i
obsługiwać maszyn, do czasu powrotu normalnego widzenia.

Przed zastosowaniem kropli zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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