
Ulotka 
 

Starazolin HydroBalance
(Hialuronian sodu, roztwór 1mg/ml)
Nawilżające krople do oczu, 2 x 5 ml

 
UWAGA: Ulotka zawiera informacje na temat bezpiecznego sposobu i zasad 
użytkowania kropli. Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki i zachować ulotkę, aby 
w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

 
Skład: 
Wodny roztwór kropli do oczu  Starazolin HydroBalance zawiera: hialuronian sodu, 
chlorek sodu, ortofosforan sodu oraz nadboran sodu stabilizowany kwasem fosfoniowym.
 
 
Wskazania: 
 
Krople Starazolin HydroBalance wykazują skuteczne i długotrwałe działanie nawilżające. 
Przynoszą szybką ulgę przy odczuwaniu suchości, podrażnienia, zmęczenia oczu oraz uczucia 
piasku pod powiekami. Preparat Starazolin HydroBalance jest szczególnie wskazany  w 
przypadku:
 

● narażenia narządu wzroku na działanie drażniących czynników środowiskowych 
takich jak: kurz, dym, promieniowanie UV, ciepło (centralne ogrzewanie, sauna), 
klimatyzacja, wiatr, kosmetyki, chlorowana woda,

● obniżonej częstości mrugania spowodowanej oglądaniem telewizji, czytaniem lub u 
osób wymagających długotrwałej koncentracji wzroku min. długotrwała praca przed 
ekranem monitoru, prowadzenie samochodu itp.

● zbyt małej ilości łez lub zmiany ich składu m.in. u osób mających zespół suchego oka 
oraz u  osób powyżej 40 roku życia

● osób noszących soczewki kontaktowe
 
 

Krople Starazolin HydroBalance mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki 
kontaktowe wszystkich typów. 
 
 
Sterylne –  wyprodukowano w warunkach aseptycznych.
 
 
Sposób użycia: Preparat do samodzielnego stosowania. Wyłącznie do użytku zewnętrznego.
Należy umyć ręce przed zastosowaniem preparatu. Krople Starazolin HydroBalance należy 
stosować miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle podaje się 1 lub 2 krople, od 3 do 5 
razy na dobę. Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, ponieważ może to spowodować 
zanieczyszczenie zawartości butelki.
 
Jeżeli po usunięciu czynników drażniących, objawy nie ustępują lub nasilają się w trakcie 
stosowania kropli, należy przerwać stosowanie preparatu i skontaktować się z lekarzem 
specjalistą.
 



Przeciwwskazania: Nie należy stosować kropli Starazolin HydroBalance w przypadku 
stwierdzenia nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.
 
Środki ostrożności:

● Przed zastosowaniem preparatu sprawdzić datę ważności podaną na opakowaniu. Nie 
stosować po upływie terminu ważności.

● Przed pierwszym użyciem upewnić się, że opakowanie jest oryginalnie zamknięte.  
Jeśli banderola nakrętki jest zerwana, nie należy używać preparatu.

● Nie stosować w przypadku zmiany zabarwienia lub zmętnienia roztworu.
● Szczelnie zakręcić butelkę po każdym użyciu.
● Krople należy zużyć w ciągu 8 tygodni od pierwszego otwarcia butelki. 
● Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25ºC.
● Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
● W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu, krople Starazolin 

HydroBalance należy stosować na końcu, zachowując 5 minut przerwy od podania 
poprzedniego preparatu.

 
 
Ostrzeżenia: 

● Nie należy mieszać, ani rozcieńczać kropli Starazolin HydroBalance z innymi 
płynami, ponieważ może to wpłynąć na utratę sterylności oraz zmianę skuteczności 
kropel.

● Pacjenci stosujący soczewki kontaktowe powinni skontaktować się z lekarzem 
specjalistą przed zastosowaniem jakichkolwiek preparatów okulistycznych. 

 
 
Reakcje niepożądane:
Preparat jest dobrze tolerowany. U niektórych osób może wystąpić zaczerwienienie 
spojówek, uczucie pieczenia lub przemijające „zamglenie" widzenia. W przypadku 
pojawienia się nie ustępującego uczucia dyskomfortu lub podrażnienia należy przerwać 
stosowanie kropel i skontaktować się z lekarzem specjalistą.
 
 
Nazwa i adres wytwórcy:
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA
ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański
 
Informacja  o opakowaniu
Data przygotowania 29.03.2012
 
STERILE A

 


