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Artelac Rebalance krople do oczu 10ml
 

Cena: 33,71 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bausch Health Poland

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

kwas hialuronowy (hialuronian sodu)

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Nawilżające krople do oczu Artelac Rebalance zawierają związki fizjologicznie występujące w oku i łzach:

hialuronian sodu –nawilżający powierzchnię oka;
substancje odżywcze i jony – potas, wapń, magnez i sód.

Dodatek witaminy B12 nadaje kroplom różową barwę, nie powodując przy tym plamienia soczewek ani ubrań. Rozprasza się na
powierzchni oka pod wpływem mrugania. Krople nawilżające zawierają również środek konserwujący Oxyd. W momencie kontaktu z
powierzchnią oka, szybko ulega on przemianie w wodę, tlen i sól.

Składniki przywracają fizjologiczną równowagę osmotyczną filmu łzowego i powierzchni oka.

Artelac Rebalance to krople do oczu, które zapewniają nawilżenie i łagodzą objawy suchego oka, takie jak: pieczenie, łzawienie,
zmęczenie, bolesność i uczucie piasku pod powiekami.

Wieloskładnikowy preparat nawilżający oczy i soczewki kontaktowe.
Długotrwałe nawilżenie oczu zmniejszające zaburzenia widzenia związane z zespołem suchego oka.
Łagodzenie objawów zespołu suchego oka przy nawracającej suchości, zmęczeniu i podrażnieniu oczu.
Możliwość stosowania przez 2 miesiące po otwarciu.

Stosowanie - jak stosować krople do oczu Artelac Rebalance?

Artelac Rebalance to nawilżające krople do oczu w butelce. Można je stosować podczas noszenia wszystkich typów soczewek
kontaktowych, zarówno miękkich jak i twardych.

Jak często i jak długo należy stosować krople do oczu Artelac Rebalance?
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Należy zaaplikować do oka jedną kroplę produktu Artelac® Rebalance. W razie potrzeby można go używać codziennie.

Sposób użycia:

1. Przed użyciem produktu umyj dokładnie ręce. Usuń nakrętkę ochronną z końcówki butelki. Nie dotykaj końcówki butelki palcami.
2. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Palcem wolnej ręki delikatnie odciągnij w dół dolną powiekę. Przytrzymaj butelkę pionowo nad

okiem, kierując końcówkę do dołu. Delikatnie ściśnij butelkę w celu wpuszczenia 1 kropli. Aby zapobiec ewentualnemu
zanieczyszczeniu roztworu, unikaj kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.

3. Po każdym użyciu ponownie nałóż końcówkę na butelkę.

Skład:

0,15% hialuronian sodu, 0,5% glikol polietylenowy 8000 (PEG 8000), chlorek potasu, chlorek wapnia, chlorek magnezu, chlorek sodu,
witamina B12, woda do wstrzykiwań, kwas borowy, Oxyd (delikatny środek konserwujący, który na powierzchni oka przekształca się w
wodę, tlen i sól).

Kiedy nie stosować nawilżających kropli do oczu Artelac Rebalance?

Kropli do oczu Artelac Rebalance nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu.

Ważne informacje dotyczące stosowania produktu Artelac Rebalance:

Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy jednak przerwać stosowanie wyrobu
medycznego.
Nie dotykać powierzchni oka końcówką butelki, aby zapobiec możliwemu urazowi powierzchni oka oraz uniknąć
zanieczyszczenia roztworu.
Po otwarciu produkt może być używany przez 2 miesiące.
Przed użyciem innych kropli do oczu, należy odczekać co najmniej 15 minut.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważności, ani w przypadku uszkodzenia opakowania zewnętrznego lub butelki.
Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać instrukcję użycia zawartą w opakowaniu – zawiera ona ważne informacje
na temat stosowania tego produktu.

Przechowywanie:

Krople do oczu Artelac Rebalance należy przechowywać w temperaturze +2 do +25oC.
Chronić przed światłem!
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