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Ocusept krople do oczu 10ml
 

Cena: 28,18 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Tactica Pharmaceuticals

Postać krople do oczu

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

OCUSEPT to roztwór oftalmiczny o działaniu hamującym stany zapalne, wspomagający ochronę i regenerację nabłonka rogówki i
spojówki. Wskazany jest do stosowania przez dorosłych i dzieci w leczeniu objawów, takich jak pieczenie, swędzenie, światłowstręt,
uczucie ciała obcego i zaczerwienienie oka, związanych z utrzymującymi się stanami zapalnymi powierzchni oka i powiązanymi
schorzeniami takimi jak zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, zapalenie powiek, zapalenie woreczka łzowego, zapalenie gruczołów
tarczkowych (Meiboma), uczucie dyskomfortu i zespół suchego oka.

OCUSEPT można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA:

OCUSEPT jest wskazany do stosowania jako czynnik wspomagający:

w leczeniu zakażeń spojówek
w leczeniu zakażeń rogówki
w leczeniu zakażeń przydatków oka (brzegi powiek, kanały łzowe, rzęsy)
w leczeniu zapalenia spojówek
w leczeniu zapalenia rogówki
w leczeniu zapalenia woreczka łzowego
w profilaktyce przedoperacyjnej

INSTRUKCJA UŻYWANIA:

Otwórz dozownik zdejmując nasadkę ochronną.
Delikatnie ściśnij dozownik i zakropl 1-2 krople.
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Po użyciu zamknij dozownik: pozostały produkt może być używany do 28 dni po pierwszym otwarciu.
Można używać z soczewkami kontaktowymi wielokrotnego użytku.

SKŁAD:

Woda oczyszczona, witamina E TPGS, fosforan dwuamonu, fosforan sodu jednozasadowy, chlorek sodu, glukonian chlorheksydyny.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego do celów okulistycznych.
Nie stosować w przypadku znanej nietolerancji lub nadwrażliwości na jego składniki.
Nie używać w przypadku uszkodzonego lub niezamkniętego opakowania przed pierwszym otwarciem.
Nie używać po upływie daty ważności podanej na opakowaniu.
Podczas aplikacji produktu nie dotykać końcówką dozownika oka ani żadnej innej powierzchni.
Data ważności dotyczy produktu w stanie nienaruszonym i właściwie przechowywanego.
Przed użyciem należy dokładnie przeczytać instrukcję używania.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Po zużyciu preparatu należy właściwie zutylizować pojemnik.
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