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Ektin, krople do oczu, 10ml
 

cena: 33,20 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Ektin to krople do oczu na alergi? bez konserwantów. Przynosz? ulg? zaczerwienionym i podra?nionym
oczom.

W?a?ciwo?ci i dzia?anie:
 Ektin to krople do oczu, w których sk?ad wchodzi Ectoin i kwas hialuronowy.

•     Ectoin - naturalna cz?steczka, dzia?aj?ca ochronnie na komórki i zmniejszaj?ca stan zapalny.
•     Kwas hialuronowy – silnie wi??e wod? na powierzchni oka, przez co poprawia komfort widzenia.

Dzi?ki zaawansowanej formule, wyrób medyczny Ektin nie zawiera konserwantów ani buforów. Wp?ywa to
na bardzo dobr? tolerancj? produktu. Dodatkowo, mo?e by? on stosowany równie? przez osoby nosz?ce
soczewki kontaktowe i osoby z wra?liwymi oczami.

Krople do oczu Ektin przeznaczone s? do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlek?ego
alergicznego zapalenia spojówek (powodowanego np. przez py?ki, sier?? zwierz?t, roztocza kurzu lub
ple??). Krople ?agodz? podra?nienia oczu i przywracaj? im nawil?enie.

•     Krople bez konserwantów Ektin chroni? oko przed szkodliwym wp?ywem alergenów.
•     Wspieraj? proces regeneracji podra?nionej i wra?liwej spojówki.
•     Przynosz? ulg? zaczerwienionym, podra?nionym, sw?dz?cym i ?zawi?cym oczom
•     Mog? by? stosowane przez dzieci, kobiety w ci??y i kobiety karmi?ce piersi?.

Dzi?ki specjalnie zaprojektowanej butelce, krople do oczu Ektin mog? by? stosowane przez okres 6 miesi?cy
po otwarciu.
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Dawkowanie – jak cz?sto i jak d?ugo nale?y stosowa? krople do oczu Ektin?
 Ze wzgl?du na brak konserwantów w sk?adzie, krople do oczu Ektin mo?na stosowa? codziennie i dowolnie
cz?sto. Nie ma ogranicze? co do d?ugo?ci okresu stosowania.
Poda? 1-2 krople Ektin do oka, gdy pojawi si? potrzeba.

Sposób u?ycia:
 •   Usu? nak?adk? ochronn? z ko?cówki butelki.
•   Umie?? kciuk na ergonomicznym wsparciu dla kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.
•   Odwró? butelk? do do?u. Przed pierwszym u?yciem pompki nale?y j? nape?ni? naciskaj?c wsparcie dla
kciuka 7 razy, do momentu pojawienia si? pierwszej kropli.
•   Odchyl nieznacznie g?ow? do ty?u. Przytrzymaj butelk? w dogodnej pozycji nad okiem. Palcem wolnej r?ki
lekko odci?gnij doln? powiek?. Delikatnie naci?nij wsparcie kciuka.
•   Po zakropleniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiek? i powoli
poruszaj ga?k? oczn?.
•   W razie potrzeby, mo?na u?y? drugiej r?ki, aby mie? dodatkowe wsparcie i uzyska? wi?ksz? dok?adno??.
•   Aby zapobiec mo?liwemu zanieczyszczeniu roztworu, nale?y unika? kontaktu ko?cówki butelki z oczami lub
palcami.
•   Natychmiast po u?yciu na?ó? nak?adk? ochronn? na ko?cówk? butelki.

Wa?ne! Przed pierwszym u?yciem lub po d?u?szym nieu?ywaniu produktu: skieruj butelk? w dó? i naci?nij
pompk? do momentu pojawienia si? pierwszej kropli.

Sk?ad:
 kwas hialuronowy 0,24% (w postaci hialuronianu sodu), Ectoin 2%, chlorek sodu, wodorotlenek sodu (do
ustalenia pH) i woda do wstrzykiwa?.

Kiedy nie stosowa? nawil?aj?cych kropli do oczu Ektin?
 Kropli do oczu Ektin nie nale?y stosowa? w przypadku nadwra?liwo?ci na którykolwiek sk?adnik produktu.

Wybrane wa?ne informacje dotycz?ce stosowania produktu Ektin:
 •   Bardzo rzadko zg?aszano miejscowe reakcje nadwra?liwo?ci. W takim przypadku nale?y przerwa?
stosowanie wyrobu medycznego.
•   Produkt mo?e powodowa? przemijaj?ce, niewyra?ne widzenie, co mo?e negatywnie wp?ywa? na zdolno??
prowadzenia pojazdów i obs?ugi maszyn.
•   Nie nale?y dotyka? powierzchni oka ko?cówk? butelki, aby unikn?? ewentualnego urazu oka lub
zanieczyszczenia roztworu.
•   Po u?yciu strz?sn?? wszelkie pozosta?e krople.
•   Przed zastosowaniem innego produktu do oczu, nale?y odczeka? oko?o 15 minut.
•   Krople do oczu bez konserwantów Ektin mog? by? stosowane z mi?kkimi i twardymi soczewkami
kontaktowymi.
•   Po otwarciu produkt mo?e by? u?ywany przez 6 miesi?cy.
•   Nie stosowa? po up?ywie terminu wa?no?ci, ani w przypadku uszkodzenia opakowania lub butelki.
•   Krople Ektin nale?y trzyma? w miejscu niedost?pnym dla dzieci.

Przechowywanie:
 •   Krople do oczu Ektin nale?y przechowywa? w temperaturze +2 do +25oC.
•   Chroni? przed ?wiat?em!

Wytwórca:
 Bausch & Lomb GmbH
 Fabrik GmbH, Brunsbütteler Damm 165-173
13581 Berlin, Niemcy
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