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Systane Balance krop.do oczu 10 ml
 

Cena: 50,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ALCON POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

KROPLE DO OCZU SYSTANE® BALANCE

SYSTANE® BALANCE to niezwykle zaawansowana formuła w walce z dokuczliwymi objawami suchego oka, takimi jak: uczucie ciała
obcego, kłucie, szczypanie czy pieczenie.
Ich postać o klinicznie dowiedzionym działaniu zatrzymuje niezbędną wilgoć i sprzyja zapobieganiu parowania łez, dając długotrwałą
ulgę od objawów zespołu suchego oka. To idealne wsparcie dla osób cierpiących na problem gruczołów Meiboma

WSKAZANIA

Preparat SYSTANE® BALANCE działa szybko poprawiając nawilżenie powierzchni oka, przynosząc ulgę w przypadku objawów zespołu
suchego oka.

WŁAŚCIWOŚCI

Krople SYSTANE® BALANCE to szybka i długotrwała ulga przy odczuwaniu suchości oczu. Dzięki unikatowemu systemowi nawilżania
stabilizującego warstwę lipidową filmu łzowego, krople zmniejszają nadmierne parowanie łez.

SKŁAD
Glikol propylenowy, guar hydroksypropylowy, olej mineralny, dimirystoilofosfatydyloglicerol, stearynian polioxylu 40, trójstearynian
sorbitanu, kwas borowy, sorbitol, NaEDTA, 0,001% polyquaternium (Polyquad).

STOSOWANIE
Częstotliwość stosowania kropli SYSTANE® BALANCE należy dostosować do indywidualnych potrzeb, niezależnie od pory dnia. Zaleca
się stosowanie 1-2 kropel miejscowo, do worka spojówkowego. W przypadku stosowania innych leków okulistycznych zalecane jest
zachowanie co najmniej 15 minutowej przerwy między kolejnymi aplikacjami. Krople SYSTANE® BALANCE powinny być stosowane jako
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ostatnie. Nie zaleca się stosować z soczewkami kontaktowymi.

OPAKOWANIE
Krople dostępne w opakowaniu 10 ml. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Data ważności od
pierwszego otwarcia: 6 miesięcy.

BEZPIECZEŃSTWO
Krople SYSTANE® BALANCE przeznaczone są tylko do zastosowań zewnętrznych.
Nie stosować, jeśli produkt zmieni kolor oraz w przypadku wrażliwości na dowolny składnik tego produktu.
Nie dotykać końcówką pojemnika żadnej powierzchni, aby uniknąć zanieczyszczenia. Po każdym użyciu z powrotem nałożyć nakrętkę.

W przypadku wystąpienia bólu oczu, zmian w widzeniu, zaczerwienienia lub podrażnienia oczy, utrzymującego się ponad 72h, należy
zaprzestać stosowania kropli oraz skontaktować się z lekarzem.
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