Hialeye Free 0,4%
hialuronian sodu

Sterylny, nawilżający roztwór do oczu
BEZ KONSERWANTÓW
Sterylny, nawilżający roztwór do oczu z hialuronianem sodu 0,4%, butelka 10 ml
Skład
Hialuronian sodu 0,4%, wodoroortofosforan disodu dwunastowodny, diwodoroortofosforan
sodu jednowodny, chlorek sodu, woda.
Opakowanie
Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to sterylny roztwór do oczu. Opakowanie zawiera
jedną butelkę o pojemności 10 ml, co odpowiada ponad 250 kroplom, z innowacyjnym i
pozbawionym konserwantów opatentowanym dozownikiem do podawania wielu dawek
kropli do oczu (Ophthalmic Squeeze Dispenser; OSD).
OSD zabezpiecza roztwór przed potencjalnie szkodliwymi bakteriami, dzięki czemu
pozostaje on sterylny do 120 dni od pierwszego użycia.
Co to jest Hialeye Free 0,4%?
Hialeye Free 0,4% bez konserwantów to roztwór do oczu o stężeniu 0,4% zawierający
hialuronian sodu o dużej masie cząsteczkowej, uzyskiwany metodą syntezy
biotechnologicznej. Hialuronian sodu ma właściwości mukomimetyczne, mukoadhezyjne i
wiskoelastyczne, dzięki czemu poprawia stabilność filmu łzowego i utrzymuje komfort
powierzchniowych struktur gałki ocznej poprzez ich nawilżenie, nawodnienie i ochronę.
Kiedy stosować Hialeye Free 0,4%?
Dzięki swoim właściwościom nawilżającym i ochronnym hialuronianu sodu łagodzi
podrażnienia, suchość, pieczenie i uczucie obecności ciała obcego w oku wywołane
czynnikami środowiskowymi takimi jak wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym,
nadmierne oświetlenie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwałe korzystanie z komputera,
częste i długotrwałe stosowanie soczewek kontaktowych. Preparat zaleca się w przypadku:
zabiegów chirurgicznych w obrębie oka, zapalenia spojówek.
Jak stosować Hialeye Free 0,4%?
1 kropla do oka 2-3 razy na dobę, według potrzeb.
Podać do oka 1 kroplę, lekko naciskając na butelkę.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
̶ nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone
̶ nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amonowych
̶ nie stosować, jeśli występuje uczulenie na którykolwiek ze składników preparatu
̶ nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na butelce i opakowaniu

̶
̶
̶

̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

̶

zewnętrznym
nie dotykać oka końcówką butelki
odczekać co najmniej 10-15 minut przed zastosowaniem innych leków
okulistycznych do stosowania zewnętrznego
po zastosowaniu produktu w rzadkich przypadkach może wystąpić chwilowy,
niewielki brak ostrości widzenia spowodowane lepkością roztworu. W związku z tym
zaleca się odczekanie kilku sekund przed wykonywaniem czynności wymagających
wyraźnego widzenia.
po zużyciu produktu nie utylizować butelki w sposób zagrażający środowisku
naturalnemu
wyrzucić zawartość po upływie 120 dni od pierwszego otwarcia
przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci
nie połykać
produkt jest przeznaczony wyłącznie do oczu, do stosowania zewnętrznego
przechowywać w temperaturze pokojowej
ten produkt zawiera fosforany. U niektórych pacjentów z uszkodzoną rogówka w
okresie stosowania kropli do oczu zawierających fosforany rzadko obserwowano
zwapnienie rogówki; dlatego nie należy stosować tego produktu u pacjentów z
ciężkim uszkodzeniem powierzchni rogówki (np.: widoczna nadżerka, owrzodzenie
rogówki)
można stosować maksymalnie do 30 dni; jeśli objawy utrzymują się należy
skonsultować się z lekarzem.
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