OCUMAX
Nawilżające krople do oczu
Hialuronian sodu 0,2%
Buteleczka o pojemności 10 ml
Skład:
hialuronian sodu 0,2%, fosforan disodu, dihydroortofosforan sodu, chlorek sodu, edetynian
sodu, benzoalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.
Opakowanie:
OCUMAX 0,2% jest roztworem kropli do oczu. Opakowanie zawiera buteleczkę o pojemności
10 ml.
Czym jest OCUMAX?
OCUMAX 0,2% jest roztworem hialuronianu sodu o wysokiej masie cząsteczkowej otrzymanym poprzez syntezę biotechnologiczną. Hialuronian sodu powoduje, że krople mają działanie mukomimetyczne, wiążące i wiskoelastyczne, co powoduje zwiększenie stabilności ﬁlmu
łzowego, chroniąc powierzchnię oka i utrzymując jego prawidłowe nawilżenie.
Kiedy stosować OCUMAX?
Właściwości nawilżające i ochronne hialuronianu sodu zmniejszają uczucie podrażnienia,
wysuszenia, pieczenia oraz odczucia ciała obcego w oku, powstałych w wyniku czynników
zewnętrznych, tj. wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, intensywne światło, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, jak również powstałych na skutek długiej ekspozycji na promieniowanie ekranu komputera, operacji oka, zapalenia spojówek oraz używania soczewek
kontaktowych.
Jak stosować OCUMAX?
1 kroplę do każdego oka 2-3 razy dziennie.
Odczekać 10 – 15 minut przed zastosowaniem innych środków do oczu.
Informacje ważne przed zastosowaniem preparatu:
Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Po zastosowaniu, w rzadkich przypadkach, może
wystąpić krótkotrwałe pogorszenie ostrości widzenia ze względu na lepkość roztworu. Z tego
względu należy odczekać kilka sekund przed wykonaniem czynności wymagających precyzyjnego widzenia. Nie połykać. Nie dotykać oka końcówką opakowania. Nie używać po upływie
daty ważności wskazanej na opakowaniu. Po otwarciu niewykorzystany środek wyrzucić po
30 dniach od daty otwarcia opakowania. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
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OCUMAX
Nawilżające krople do oczu
Hialuronian sodu 0,4%
Buteleczka o pojemności 10 ml
Skład:
hialuronian sodu 0,4%, fosforan disodu, dihydroortofosforan sodu, chlorek sodu, edetynian
sodu, benzoalkoniowy chlorek, woda do wstrzykiwań.
Opakowanie:
OCUMAX 0,4% jest roztworem kropli do oczu. Opakowanie zawiera buteleczkę o pojemności 10 ml.
Czym jest OCUMAX 0,4%?
OCUMAX 0,4% jest roztworem hialuronianu sodu o wysokiej masie cząsteczkowej otrzymanym poprzez syntezę biotechnologiczną. Hialuronian sodu powoduje, że krople mają działanie mukomimetyczne, wiążące i wiskoelastyczne, co powoduje zwiększenie stabilności ﬁlmu
łzowego, chroniąc powierzchnię oka i utrzymując jego prawidłowe nawilżenie.
Kiedy stosować OCUMAX 0,4%?
Właściwości nawilżające i ochronne hialuronianu sodu zmniejszają uczucie podrażnienia,
wysuszenia, pieczenia oraz odczucia ciała obcego w oku, powstałych w wyniku czynników
zewnętrznych, tj. wiatr, słońce, suche powietrze, słona woda, dym, intensywne światło, klimatyzacja, centralne ogrzewanie, jak również powstałych na skutek długiej ekspozycji na promieniowanie ekranu komputera, operacji oka, zapalenia spojówek oraz używania soczewek
kontaktowych.
Jak stosować OCUMAX 0,4%?
1 kroplę do każdego oka 2-3 razy dziennie.
Odczekać 10 – 15 minut przed zastosowaniem innych środków do oczu.
Informacje ważne przed zastosowaniem preparatu:
Produkt wyłącznie do użytku zewnętrznego. Nie należy stosować preparatu w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników. Po zastosowaniu, w rzadkich przypadkach, może
wystąpić krótkotrwałe pogorszenie ostrości widzenia ze względu na lepkość roztworu. Z tego
względu należy odczekać kilka sekund przed wykonaniem czynności wymagających precyzyjnego widzenia. Nie połykać. Nie dotykać oka końcówką opakowania. Nie używać po upływie
daty ważności wskazanej na opakowaniu. Po otwarciu niewykorzystany środek wyrzucić po
30 dniach od daty otwarcia opakowania. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
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