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Systane Gel Drops nawil.kr.d/oczu 10ml
 

Cena: 57,92 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent ALCON POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SYSTANE® GEL DROPS to niezwykle zaawansowana formuła w walce z dokuczliwymi objawami suchego oka, takimi jak: uczucie ciała
obcego, kłucie, szczypanie czy pieczenie. To preparat nawilżający powierzchnię oka w postaci żelu. Dzięki zastosowaniu takiej formuły
krople długo pozostają na powierzchni oka zapewniając ulgę

WSKAZANIA

SYSTANE® GEL DROPS to produkt zalecany, jeśli potrzebujesz skuteczniejszej ochrony przed objawami zespołu suchego oka. To
preparat nawilżający powierzchnię oka w postaci żelu. Dzięki zastosowaniu takiej formuły krople długo pozostają na powierzchni oka
dając skuteczną ulgę.

WŁAŚCIWOŚCI

Postać farmaceutyczna kropli jest specjalnie zaprojektowana do nawilżania i odnowy powierzchni oka, zabezpieczając ją przed dalszym
uszkodzeniem.

SKŁAD

Glikol polietylenowy 400, glikol propylenowy, guar hydroksypropylenowy, sorbitol, aminometylopropanolol, kwas borowy, chlorek potasu,
chlorek sodu, edetynian dwusodowy i POLYQUAD 0,001% jako środek konserwujący.

STOSOWANIE

Wstrząsnąć dokładnie przed użyciem. Po wprowadzeniu kropel do oka należy pomrugać. Krople SYSTANE® GEL DROPS mogą być
stosowane o każdej porze dnia i nocy. Mogą być używane do łagodzenia objawów zespołu suchego oka związanego z używaniem
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soczewek kontaktowych przez zakroplenie przed założeniem soczewek kontaktowych i po ich zdjęciu.

OPAKOWANIE

Krople dostępne w opakowaniu 10 ml. Przechowywać w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostępnym dla dzieci. Data ważności od
pierwszego otwarcia: 3 miesiące.

BEZPIECZEŃSTWO

Krople SYSTANE® GEL DROPS przeznaczone są tylko do zastosowań zewnętrznych.
Nie stosować, jeśli produkt zmieni kolor lub zmętnieje oraz w przypadku wrażliwości na dowolny składnik tego produktu.
Nie dotykać końcówką pojemnika żadnej powierzchni, aby uniknąć zanieczyszczenia. Po każdym użyciu spowrotem nałożyć nakrętkę.
W przypadku wystąpienia bólu oczu, zmian w widzeniu, zaczerwienienia lub podrażnienia oczy, utrzymującego się ponad 72h, należy
zaprzestać stosowania kropli oraz skontaktowac się z lekarzem.
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