
Krople nawilżające Systane Ultra UD

Nawilżające krople do oczu o zaawansowanej technologii.

CHARAKTERYSTYKA

Preparat polecany przy objawach suchego oka. Przynosi ulgę w odczuwaniu 
pieczenia i podrażnienia spowodowanego suchością oka1,2. Nawilżające 
krople do oczu SYSTANE ULTRA mogą być również używane do nawilżania 
lub przywracania wilgotności miękkich soczewek kontaktowych, zmniejszając 
dyskomfort związany z ich noszeniem3.

Opakowanie zawiera 10 ml kropli do oczu.Opakowanie zawiera 10 ml kropli do oczu.

KORZYŚCI

Długotrwałe nawilżenie i ochrona powierzchni oka3,4.

Likwidacja uciążliwych objawów (kłucia, pieczenia, podrażnienia).

Łatwość zakraplania.

Brak zaburzania ostrości widzenia3.

Szybki i długotrwały efekt działania3.

Znacząco wydłużony czas komfortowego stosowania soczewek kontaktowychZnacząco wydłużony czas komfortowego stosowania soczewek kontaktowych4.
SYSTANE ULTRA UD – 30 wygodnych minimsów bez konserwantów.

Krople SYSTANE ULTRA mogą być stosowane do 6 miesięcy po otwarciu 
opakowania.

Informujemy, że w przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy postępować zgodnie z zaleceniami, które są przekazywane przez 
Specjalistę w trakcie doboru soczewek lub badań kontrolnych. 

Należy utrzymywać kontakt ze Specjalistą, w ramach systematycznych wizyt kontrolnych, zgodnie z zaleceniami specjalisty. 

W czasie noszenia soczewek kontaktowych możliwe jest wystąpienie problemów, Zignorowanie ich może prowadzić do poważnych powikłań. Jeżeli pojawi się 
jakiekolwiek zdarzenie niepożądane, należy niezwłocznie zdjąć soczewkę i skontaktować się ze specjalistą.*

Informujemy, że produkty przez nas sprzedawane są oryginalne.

Soczewki może zakupić klient, który:
- ma ukończone 16 lat,- ma ukończone 16 lat,
- kupuje soczewki dla siebie, a jeżeli robi to w czyimś imieniu, zapewnia, że zamawiane dla innej osoby soczewki zostały wcześniej dobrane przez Specjalistę,
- przeprowadza regularne badania kontrolne zgodnie z zaleceniami Specjalisty,
- przestrzega zaleceń związanych ze stosowaniem soczewek kontaktowych przekazywanych przez Specjalistę, producenta soczewek, ze szczególnym -  
  uwzględnieniem prawidłowych zachowań, gdy podczas stosowania soczewek pojawią się niepokojące dolegliwości czy objawy,
- zamawia soczewki dobrane przez Specjalistę ,a badanie zostało wykonane najdalej 1 rok przed składanym zamówieniem,
- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,- zamawia soczewki o parametrach określonych przez Specjalistę,
- zamawia ilość soczewek, która wystarczy na nie więcej niż 1 rok stosowania.

W przypadku chęci zakupu nowego lub alternatywnego typu soczewek należy udać się na wizytę u Specjalisty, który musi te soczewki dobrać.

*Więcej informacji w instrukcji stosowania produktu.

Opis
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