Teksty do zamieszczenia w instrukcji użytkowania
Hialeye
(hialuronian sodu 0,2 %)
Sterylne, nawilżające krople do oczu zawierające hialuronian sodu 0,2%
Butelka 10 ml
Skład
hialuronian sodu 0,2%, chlorek sodu, disodu fosforan, sodu dihydroortofosforan, edetynian
sodu, cetrymid, woda.
Opakowanie
Hialeye (hialuronian sodu 0,2%) to sterylne krople do oczu.
Opakowanie zawiera jedną butelkę o pojemności 10 ml.
Jak działa Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?
Hialeye (hialuronian sodu 0,2%) jest 0,2% roztworem do oczu zawierającym
wysokocząsteczkowy hialuronian sodu otrzymywany poprzez syntezę biotechnologiczną.
Hialuronian sodu posiada właściwości mukomimetyczne, wiążące oraz wiskoelastyczne,
poprawiające stabilność filmu łzowego i utrzymujące powierzchnię oka należycie nawilżoną
i chronioną.
Kiedy stosować Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?
Nawilżające i ochronne właściwości hialuronianu sodu zmniejszają uczucie podrażnienia,
wysuszenia i pieczenia oraz odczucie ciała obcego w oku, wywołane czynnikami
środowiskowymi, takimi jak: wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, zwiększone
nasłonecznienie, klimatyzacja, ogrzewanie, długotrwała praca przed ekranem komputera,
zabieg okulistyczny, zapalenie spojówek, długotrwałe używanie soczewek kontaktowych.
Jak stosować Hialeye (hialuronian sodu 0,2%)?
1 kropla do oka 2-3 razy dziennie, w zależności od potrzeb.
Zakroplić jedną kroplę do oka, naciskając lekko pojemnik.
Środki ostrożności i ostrzeżenia
- Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować w obecności czwartorzędowych soli amonowych.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.
- Nie używać po upływie daty ważności wskazanej na buteleczce i opakowaniu zewnętrznym.
- Nie dotykać oka końcówką buteleczki.
- Odczekać przynajmniej 10-15 minut przed zastosowaniem innych leków okulistycznych do
użytku zewnętrznego.
- Po zastosowaniu, w rzadkich przypadkach, może wystąpić krótkotrwałe pogorszenie ostrości
widzenia spowodowane lepkością roztworu. Zaleca się odczekanie kilku sekund przed
wykonywaniem czynności wymagających precyzyjnego widzenia.
- Zużyty pojemnik należy zutylizować.
- Zużyć w ciągu 30 dni od daty pierwszego otwarcia opakowania.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
- Nie połykać.
- Preparat jest przeznaczony wyłącznie do użytku zewnętrznego do oczu.

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Nie stosować dłużej niż przez 30 kolejnych dni.
- Stosowanie produktu u dzieci oraz kobiet w ciąży i karmiących piersią powinno być
ograniczone do przypadków, w których jest to faktycznie konieczne, i należy je prowadzić pod
bezpośrednim nadzorem medycznym.
- Produkt zawiera fosforany. U niektórych pacjentów ze znacznym uszkodzeniem rogówki
w rzadkich przypadkach raportowano zwapnienie rogówki podczas stosowania kropli do oczu
zawierających fosforany; dlatego nie jest zalecane stosowanie u pacjentów z ciężkim
uszkodzeniem powierzchni rogówki (takim jak widoczna nadżerka lub owrzodzenie
rogówki).
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