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®OmniMed  Hya HD Extra

Picături oftalmice cu acid hialuronic & alantoină 

– pentru umezirea naturală şi ajutarea regenerării celulelor

INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE

®OmniMed  Hya HD extra

15 ml picături oftalmice (Mostră: 5 ml)

0,2% hialuronat de sodiu cu alantoină

UTILIZARE:

l Protejează şi umezeşte suprafaţa ochilor şi îi lubrifiază.

l Pentru calmarea senzaţiei de uscăciune oculară şi în cazul 

iritării uşoare, neclasificate ca patologice cauzată de factorii de 

mediu, ca de ex. arsuri, oboseală, lucru îndelungat în faţa 

monitorului sau purtarea de lentile de contact.

l Protejează ca lubrifiant benefic pentru regenerarea celulelor.

l Adecvat pentru lentilele de contact de orice tip.

CONTRAINDICAŢII:

Hipersensibilitate faţă de unul din ingredintele conţinute.

INTERACŢIUNE CU ALTE SUBSTANŢE:

Nu se va folosi simultan cu medicamente sau alte produse care se 
®aplică pe ochi, deoarece OmniMed  Hya HD extra le poate 

modifica efectul.

DESCRIEREA PRODUSULUI:

®OmniMed  Hya HD extra picături oftalmice conţin 0,2% 

hialuronat de sodiu înalt purificat cu alantoină în soluţie salină 

tamponată cu fosfat, cu polihexanidă, cu un conservant blând. 

Hialuronatul de sodiu este o substanţă naturală care apare şi în 

ochiul omului. Hialuronatul de sodiu folosit nu este de origine 

animală ci este obţinut prin fermentare. Alantoina este o substanţă 

vegetală care se obţine de exemplu din tătăneasă. Conţinutul 

flaconului a fost sterilizat prin vapori; lipsa de germeni este 

garantată doar la flacoanele intacte. 

COMPOZIŢIE:

1 ml soluţie conţine: 2 mg hialuronat de sodiu înalt purificat, 

alantoină 0,0015 mg polihexanidă (PHMB), 0,1 mg edetat de sodiu 

(EDTA) cu soluţie izotonică tamponată cu fosfat, apă distilată.

DOZAJ: 

®La nevoie se pun 1-2 picături OmniMed  Hya HD extra în sacul 

conjunctival.



INDICAŢII DE UTILIZARE: 

l Spălaţi bine şi usucaţi mâinile.

l Verificaţi ca flaconul să fie intact, doar în acest caz se poate 

garanta că nu există germeni în conţinut.

l La deschidere se răsuceşte capacul cu filet în sensul invers 

sensului acelor de ceasornic până la ruperea sigiliului.

l Ţineţi flaconul cu orificiul în jos şi picuraţi câte 1-2 picături în 

fiecare ochi. Închideţi pleoapele pentru ca soluţia să se 

distribuie uniform şi să formeze o peliculă lichidă transparentă 

pe suprafaţa ochiului. Pentru a evita contaminarea şi infecţiile 

nu atingeţi vârful picurătorului şi evitaţi contactul direct cu 

ochii. Picăturile oftalmice pot fi utilizate împreună cu lentile de 

contact de orice tip. Pentru adulţi şi copii.

l Dacă se utilizează şi alte preparate pentru ochi în afară de 
®OmniMed  Hya HD extra, trebuie să se respecte un interval 

de circa 30 minute între aplicări. 

DEPOZITARE:

A se păstra la temperaturi cuprinse între 2-25°C. A se feri de îngheţ. 

După deschidere se vor folosi în termen de 3 luni. Se păstrează 

departe de lumină şi de razele soarelui. A nu se lăsa la îndemâna 

copiilor. 

PĂSTRAREA PREPARATULUI:

Nu utilizaţi picăturile după expirarea datei de valabilitate înscrisă 

pe ambalaj. 

Atenţie: Nu se utilizează dacă flaconul este deteriorat. Nu se 

utilizează dacă lichidul este tulbure sau dacă prezintă o coloraţie.  

Ochiul nu trebuie să intre în contact cu flaconul. În cazul efectelor 

secundare de orice fel, adresaţi-vă specialistului. 
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