Idealne

rozwiązanie…

®

Preparat wzbogacony zrównoważoną
formułą niezbędnych elektrolitów

®

Roztwór
soli fizjologicznej

Sterylny, buforowany, izotoniczny roztwór bez konserwantów
do przemywania wszystkich typów soczewek kontaktowych:
miękkich, sztywnych (RGP) i hybrydowych oraz zakładania
soczewek skleralnych.
W odróżnieniu od innych roztworów soli fizjologicznej
zawierających jedynie sól sodową, ISOSOL® jest wzbogacony
niezbędnymi elektrolitami zwiększającymi kompatybilność
preparatu z powierzchnią oka:
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Ca++
Mg++

zawiera elektrolity

pH i osmolarność identyczne
z naturalnymi łzami 1
ISOSOL® idealnie nadaje się do:
Przemywania soczewek kontaktowych wszystkich typów i protez oka
Przemywanie soczewek kontaktowych roztworem soli fizjologicznej bez
konserwantów po dezynfekcji usuwa substancje chemiczne, które mogą
wywoływać podrażnienia oczu.2,3
Aplikacja soczewek ortokeratologicznych
Stosowanie soczewek ortokorekcyjnych łącznie z płynami
zawierającymi konserwanty lub z niektórymi substancjami
zwilżającymi może prowadzić do powstania obrzęku rogówki.
ISOSOL nie zawiera konserwantów i jest wzbogacony elektrolitami
wspomagającymi film łzowy. Dlatego jest idealnym rozwiązaniem
dla użytkowników soczewek ortokorekcyjnych.
Napełnianie soczewek skleralnych przed założeniem
Skleralne soczewki kontaktowe wymagają stosowania roztworu
o fizjologicznym składzie niezawierającego substancji toksycznych,
zapewniającego komfort i kompatybilność.4,5,6
Przemywanie oka
Usunięcie alergenów i zanieczyszczeń z zewnętrznej powierzchni oka zapewnia
utrzymanie higieny i zdrowia oczu, przywracając jednocześnie fizjologiczny
poziom pH i osmolarność. Preparat można stosować do przemywania
oraz przepłukiwania powierzchni oka i worka spojówkowego po zastosowaniu
barwników diagnostycznych lub w ramach pierwszej pomocy
po kontakcie oka z substancją żrącą.7

®

Zużyć preparat bezpośrednio po otwarciu.
Preparat nie może zastępować dezynfekcji soczewek.
Nie używać do przechowywania soczewek kontaktowych.

Materiał informacyjny przeznaczony wyłącznie dla specjalistów

30 fiolek jednorazowego użytku o pojemności 5 ml.
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Nie zawiera konserwantów.
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Roztwór
soli fizjologicznej
zawierający elektrolity
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