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Hylo-Care krople do oczu 10ml
 

Cena: 23,90 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Ursapharm

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

dekspantenol, kwas hialuronowy (hialuronian
sodu)

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Co wyróżnia HYLO CARE®?

Połączenie wysokiej jakości kwasu hialuronowego i dekspantenolu w nawilżających kroplach do oczu HYLO CARE® idealnie spełnia
potrzeby suchych i nadwyrężonych oczu. Krople do oczu HYLO CARE® służą do nawilżania i pielęgnacji powierzchni oka, wspomagają
gojenie uszkodzeń rogówki i spojówki powstałych również w następstwie zabiegów operacyjnych.

Krople do oczu HYLO CARE®:

Nawilżają i pielęgnują nadwyrężone oczy
Można je stosować podczas noszenia soczewek kontaktowych bez zaburzeń widzenia
Są łagodne dla oczu, ponieważ nie zawierają fosforanów ani konserwantów
Bardzo proste zakraplanie dzięki systemowi COMOD®
Bardzo ekonomiczne opakowanie, można je stosować przez 6 miesięcy od pierwszego użycia.

Ze względu na właściwości wspomagające regenerację, nawilżające krople do oczu HYLO CARE® są wskazane zwłaszcza w leczeniu
niewielkich urazów powierzchni oka. Na podrażnione oczy doskonale działa też maść do oczu PARIN-POS® stosowana na noc.

Krople do oczu HYLO® CARE Nawilżenie i pielęgnacja

Krople do oczu HYLO CARE® z nawilżającym kwasem hialuronowym (hialuronem sodu) wzbogacono o dekspantenol. Jest to
substancja o właściwościach nawilżających i wspomagających gojenie ran, która pomaga odbudować uszkodzoną rogówkę i spojówkę.
Z tych względów krople do oczu HYLO CARE® są wskazane zwłaszcza w leczeniu niewielkich urazów powierzchni oka wywołanych
niedoborem łez, powierzchownymi urazami oka lub zabiegami chirurgicznymi.
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Krople do oczu HYLO CARE® dla suchych i podrażnionych oczu

Oczy muszą być stale nawilżane cieczą łzową, która chroni ich powierzchnię przed wysychaniem, ułatwia ruch powiek po powierzchni
oka oraz tworzy linię obrony przed zarazkami.

W miarę upływu lat, pod wpływem przyjmowanych leków, wielogodzinnej pracy przed komputerem lub niezdrowej diety może dojść do
obniżenia jakości i ilości filmu łzowego. Nawilżający film łzowy częściej ulega rozerwaniu, co powoduje niewielkie uszkodzenia i
podrażnienie rogówki. Zaburzenia filmu łzowego mogą być też następstwem zabiegów operacyjnych, przy czym prawidłowe nawilżenie
oka jest niezbędne do prawidłowego gojenia się ran.

Krople do oczu HYLO CARE® zapewniają skuteczne wsparcie w objawach zespołu suchego oka, któremu towarzyszą niewielkie urazy
powierzchni oka. Odbudowują naturalny film łzowy, zapewniają długotrwałe nawilżenie i przywracają naturalną barierę chroniącą oko
przed drobnoustrojami. Dzięki tym właściwościom optymalnie pielęgnują zaczerwienione i piekące oczy.

Nawilżające krople do oczu HYLO CARE® z dekspantenolem

Podstawowym warunkiem prawidłowego gojenia się niewielkich urazów powierzchni oka jest jej nawilżenie. Ochronna warstwa łez
chroni też rogówkę przed kolejnymi urazami w wyniku wysychania oka. Nawilżające krople do oczu HYLO CARE® zwilżają powierzchnię
oka, a tym samym uzupełniają ubytki naturalnego filmu łzowego.
Kolejną zaletą nawilżających kropli do oczu HYLO CARE® jest to, że nie wywołują zaburzeń widzenia po zakropleniu, są zatem idealną
alternatywą dla maści do oczu, która może pozostawiać tłustą warstwę na powierzchni oka i przyklejać się do powiek.
Krople do oczu stosowane w leczeniu urazów rogówki nie powinny zawierać fosforanów. W przeciwnym razie nie można wykluczyć
ryzyka zwapnienia rogówki (odkładania się osadów wapnia)¹, które może skutkować zaburzeniami widzenia. Z tego względu żadne
produkty z serii HYLO® EYE CARE nie zawierają fosforanów.

¹1 http://www.pei.de/SharedDocs/Downloads/vigilanz/
BfArM & PEI Blumberg A. 2013, Bulletin zur Arneimittelsicherheit, Wydanie 1: 7-12
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