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Hylo-Gel żel do oczu 10 ml
 

cena: 52,26 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała oczy

Działanie łagodzące, nawilżające, ochronne,
regenerujące, wspomagające

Opakowanie 10 ml

Postać żel do oczu

Producent URSAPHARM ARZNEMITTEL GMBH

Sposób aplikacji do oczu

Substancja
czynna/dawka

Natrii hyaluronas

Wskazania ból, nadwrażliwość, podrażnienie, suchość,
zmęczenie

Opis produktu
 

Opis:
HYLO®-GEL jest sterylnym roztworem kropli ocznych zawierającym 2 mg/ml hialuronianu sodu, bufor cytrynianowy, sorbitol oraz wodę.
Preparat nie zawiera fosforanów i środków konserwujących.

Preparat przeznaczony jest do intensywnego, leczniczego nawilżania powierzchni oczu w przypadku wystąpienia silnego, a także
przewlekłego odczucia suchości, jak również po zabiegach chirurgicznych.

Stosowanie:
HYLO®-GEL zawiera hialuronian sodu, naturalną substancję występującą w oku, a także innych częściach organizmu człowieka.
Hialuronian sodu wykazuje szczególne fizykalne właściwości tworzenia na powierzchni oka równomiernego, stabilnego, długo
utrzymującego się i trudno zmywalnego filmu. Dzięki tym właściwościom bioprzylegania i zdolności dobrego mieszania się z
naturalnymi łzami, powstają bardzo dobre warunki nawilżania rogówki i spojówek, a mruganie powiekami staje się ułatwione.
HYLO®-GEL zawiera wysokie stężenie kwasu hialuronowego, przez co charakteryzuje się dużą lepkością. Po zakropleniu oko jest
szczególnie intensywnie i długo nawilżane.
Uporczywe lub silne dolegliwości ulegają zmniejszeniu, a oko jest długotrwale chronione przed podrażnieniami.
Regeneracja struktur powierzchniowych oka wymaga ciągłego, optymalnego nawilżania, aby fizjologiczne procesy gojenia mogły
przebiegać prawidłowo.
HYLO®-GEL nie zawiera środków konserwujących i dlatego jest zwykle bardzo dobrze tolerowany. Ponadto nie zawiera również
fosforanów, dzięki czemu nie ma niebezpieczeństwa powstawania złogów w rogówce.

Jakie inne wskazówki dotyczące stosowania powinny być przestrzegane?
W przypadku stosowania innych kropli ocznych należy zachować co najmniej 30 minutowy odstęp. W takim przypadku HYLO®-GEL
powinien być zakroplony jako ostatni. Maści do oczu należy stosować zawsze po podaniu HYLO®-GEL.
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HYLO®-GEL jest szczególnie dobrze tolerowany także przy długotrwałym stosowaniu, ponieważ nie zawiera środka konserwującego.
W bardzo rzadkich, pojedynczych przypadkach informowano o wystąpieniu nadwrażliwości (pieczenie, łzawienie oczu), które ustępowały
po odstawieniu preparatu.
Można stosować łącznie ze wszystkimi typami soczewek kontaktowych.

Kiedy nie należy stosować HYLO®-GEL?
HYLO®-GEL nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Producent:
URSAPHARM Industriestraße 66129 Saarbrücken Niemcy
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