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Starazolin HydroForte krople do oczu 10ml
 

Cena: 18,29 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

oczy, powieki

Podmiot
odpowiedzialny

Polpharma

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

kwas hialuronowy (hialuronian sodu)

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Starazolin HydroForte jest przeznaczony do stosowania w celu złagodzenia objawów ciężkiej postaci zespołu suchego oka.

Starazolin HydroForte nawilża, chroni i zmniejsza tarcie. Podanie kropli zapewnia szybkie złagodzenie dyskomfortu w zespole suchego
oka np. odczuwania suchości, uczucia piasku pod powiekami i podrażnienia.

Łagodzenie objawów zespołu suchego oka może zapobiec powikłaniom.

Starazolin HydroForte skutecznie likwiduje objawy zespołu suchego oka których przyczyną są:

zaburzenia filmu łzowego wywołane przez niedobór łez lub ich nadmierne parowanie, co może doprowadzić do uszkodzenia
powierzchni gałki ocznej i związanego z tym dyskomfortu;
niekorzystne warunki środowiskowe (centralne ogrzewanie, klimatyzacja, oświetlenie fluorescencyjne, dym i wiatr);
długotrwała praca przy komputerze;
stosowanie kropli do oczu zmniejszających przekrwienie;
starzenie (75% populacji powyżej 65. roku życia cierpi z powodu zespołu suchego oka);
noszenie soczewek kontaktowych;
zabiegi chirurgiczne lub uszkodzenie oka;
płeć (zmiany hormonalne u kobiet w okresie ciąży, karmienia piersią, menstruacji lub menopauzy);
stosowanie produktów leczniczych (antydepresantów, leków hipotensyjnych, środków antykoncepcyjnych);
choroby (reumatoidalne zapalenie stawów, cukrzyca, astma, choroby tarczycy, jaskra).

Starazolin HydroForte to krople do oczu o zwiększonej lepkości, dzięki czemu hialuronian sodu utrzymuje się dłużej na powierzchni gałki
ocznej. Zapewnia to przedłużone nawilżenie i lepszą ochronę oczu.

Hialuronian sodu występuje naturalnie w cieczy wodnistej i ciele szklistym oka. Hialuronian sodu 0,4 % zawarty w Starazolin HydroForte,
tworzy ochronny film na powierzchni gałki ocznej. W ten sposób produkt eliminuje objawy zespołu suchego oka, takie jak: uczucie
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suchości, uczucie piasku w oku i podrażnienie.

Krople Starazolin HydroForte zaleca się do stosowania po zabiegach chirurgicznych oraz w zespole suchego oka wynikającym z podania
do oka produktów leczniczych o działaniu przeciwzapalnym (po konsultacji z lekarzem).

Starazolin HydroForte nie zawiera konserwantów.

Starazolin HydroForte może być stosowany nawet 6 miesięcy po pierwszym otwarciu.

SKŁAD:

chlorek sodu, diwodorofosforan sodu dwuwodny, wodorofosforan sodu bezwodny, hialuronian sodu 0,4%, woda oczyszczona

INSTRUKCJA UŻYCIA

W razie konieczności krople można stosować kilka razy na dobę. W przypadku prawidłowego stosowania jedna buteleczka wystarcza na
30 dni. W przypadku stosowania długotrwałego należy skonsultować się z lekarzem.
Zakroplić 1–2 krople do oczu, kilkukrotnie mrugnąć, aby roztwór uległ równomiernemu rozprowadzeniu na powierzchni oka. Produkt nie
zawiera konserwantów i dlatego jest bezpieczny po podaniu do oka.
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