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Ektin, krople do oczu, 10 ml nawilżające alergia
 

cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Monsterr

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Krople Ektin mogą być stosowane u osób noszących soczewki kontaktowe i u dzieci.

Nadają się dla wrażliwych oczu.

Wyrób medyczny bez konserwantów. Dostępny bez recepty.

Wskazania

Ektin to roztwór izotoniczny, który może być stosowany do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlekłego alergicznego
zapalenia spojówek powodowanych np. przez pyłki, roztocza kurzu, sierść zwierząt lub pleśń. Swędzenie, podrażnienie, zaczerwienienie
lub łzawienie oczu może być skutecznie zmniejszone.

Działanie

Ektin to wyrób medyczny, który zawiera Ectoin, naturalną cząsteczkę o działaniu ochronnym dla komórek, zmniejszającą stany zapalne,
wykazującą właściwości stabilizujące błony komórkowe, oraz kwas hialuronowy odpowiadający ludzkiemu, naturalną cząsteczkę
poprawiającą komfort oka dzięki silnym właściwościom wiązania wody i właściwościom stabilizującym.

Ektin stabilizuje naturalny film łzowy na dwa sposoby:

kwas hialuronowy korzystnie wpływa na fazę wodną,

Ectoin wzmacnia fazę lipidową.

Ten sposób działania chroni oko przed szkodliwym wpływem alergenów i wspiera proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.

Skład
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Zawiera naturalną cząsteczkę Ektoiny oraz kwas hialuronowy.

Zawartość

Opakowanie zawiera 10 ml.

Sposób użycia

Opatentowany mechanizm pompki Ektin pozwala na niestosowanie środków konserwujących, jednak butelka wyrobu może różnić się od
dotychczas stosowanych produktów.

Przed każdym astosowaniem z końcówki butelki należy usunąć nakrętkę ochronną. Nie należy dotykać końcówki butelki palcami.

Umieścić kciuk na ergonomicznym wsparciu kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.

Odwrócić butelkę i trzymać ją w sposób przedstawiony na rysunku. Przed pierwszym użyciem pompki należy ją napełnić. Można to
zrobić, naciskając część będącą wsparciem dla kciuka około 7 razy, do momentu pojawienia się pierwszej kropli.

W celu zakroplenia należy odchylić nieznacznie głowę i przytrzymać butelkę w dogodnej pozycji nad oczami. Palcem wolnej ręki należy
delikatnie odciągnąć dolną powiekę, przytrzymać butelkę w pionowej pozycji i delikatnie nacisnąć wsparcie kciuka w celu wpuszczenia
jednej kropli do oka. Po zakropleniu, w celu jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, należy zamknąć powiekę i powoli
poruszać gałką oczną. W razie potrzeby można pomóc sobie drugą ręką, w celu uzyskania większej dokładności.

Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu roztworu należy unikać kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.

Natychmiast po użyciu na końcówkę butelki należy nałożyć nakrętkę ochronną.

Powtórzyć procedurę dla drugiego oka.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy podawać 1–2 krople do każdego oka kilka razy dziennie.

Podawanie Ektin dzieciom do 10 roku życia powinno odbywać się pod kontrolą osoby dorosłej. Należy wziąć pod uwagę, że przy
pierwszym użyciu oraz po dłuższym nieużywaniu niezbędne jest wykonanie wstępnego pompowania roztworu. Podczas pompowania
roztworu należy skierować butelkę z kroplomierzem w dół.

Przeciwwskazania

Wyrobu Ektin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na Ectoin, kwas hialuronowy lub jakikolwiek inny składnik tych kropli do
oczu.

Uwagi do stosowania

W celu zapewnienia higieny, każda butelka kropli do oczu może być używana tylko przez jedną osobę.

Nie stosować dłużej niż 6 tygodni po otwarciu.

Nie są znane interakcje wyrobu Ektin z innymi kroplami do oczu ani z maściami do oczu do stosowania miejscowego.

Po podaniu Ektin należy odczekać co najmniej 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego wyrobu medycznego lub leku do
oczu. Po podaniu Ektin należy odczekać co najmniej 15 minut przed zastosowaniem jakiegokolwiek innego wyrobu medycznego lub leku
do oczu.

Ostrzeżenia

Jeżeli tak zaleci lekarz, Ektin może być stosowany po operacji okulistycznej i urazie oka.
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 W razie wystąpienia reakcji alergicznych należy natychmiast przerwać stosowanie Ektin.

Obecnie nie ma danych dotyczących stosowania Ektin w trakcie ciąży i karmienia piersią. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego
należy zwrócić się o poradę do lekarza lub farmaceuty, jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią/nie jest pewna, czy jest w ciąży.

Działania niepożądane

Ektin jest dobrze tolerowany. Jak dotąd nie są znane żadne działania niepożądane.

W pojedynczych przypadkach Ektin może wywoływać krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie oka lub zapalenie spojówek.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę w przypadku wystąpienia działań niepożądanych związanych ze stosowaniem wyrobu
Ektin. Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają, należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BITOP

Pozwolenie: CE*
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