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Alectoin krople nawilżające do oczu z ektoiną 10 ml
 

Cena: 34,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Alectoin w postaci kropli nawilżających do oczu z ektoiną jest roztworem izotonicznym, który bazuje na działaniu
ektoiny i nie ma w składzie środków konserwujących. Z kropli do oczu Alectoin mogą korzystać pacjenci noszący soczewki kontaktowe,
a także osoby zmagające się z nadwrażliwością oczu.

Na co są krople nawilżające do oczu z ektoiną Alectoin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest profilaktyka oraz
wspomaganie leczenia alergicznego zapalenia spojówek. Składnik czynny produktu, ektoina, to substancja, która naturalnie występuje w
przyrodzie. Jej działanie polega na ochronie komórek przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Substancja ta wykazuje
działanie stabilizujące błony śluzowe, a poza tym łagodzi stany zapalne. Funkcją kropli nawilżających do oczu z ektoiną Alectoin jest
łagodzenie objawów towarzyszących alergicznemu zapaleniu spojówek. Produkt zmniejsza zatem zaczerwienienie oczu, a także ich
swędzenie i łzawienie. Krople Alectoin zapewniają też oczom ochronę przed działaniem alergenów, dzięki czemu ich zastosowanie
przyczynia się do przyspieszenia regeneracji spojówki.

W opakowaniu znajduje się 10 ml kropli nawilżających do oczu z ektoiną Alectoin. W skład wyrobu wchodzi ektoina i
hydroksyetyloceluloza, a także chlorek sodu, woda oraz bufor cytrynianowy. Wyrób medyczny Alectoin powinien być stosowany według
zaleceń zawartych w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje. Zalecane dawkowanie Alectoin to
aplikacja 1–2 kropli (do każdego oka) kilka razy dziennie, zależnie od potrzeb. Aby zakroplić oczy, należy odchylić głowę do tyłu i
odciągnąć dolną powiekę oraz patrząc do góry, wpuścić wyrób do oka. Następnie należy powoli zamknąć oko, aby preparat rozprowadził
się równomiernie po jego powierzchni. Nie zaleca się, aby dzieci w wieku poniżej 10 lat samodzielnie zakraplały oczy – powinna pomóc
im w tym osoba dorosła. Jeśli pacjent ma także stosować inne produkty do oczu, powinien odczekać minimum 15 minut przed ich
aplikacją.

Wyrób medyczny Alectoin ma pewne przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy pacjent powinien go używać.
Przeciwwskazaniem do stosowania wyrobu jest nadwrażliwość pacjenta na ektoinę lub jakąkolwiek z substancji pomocniczych, które
wchodzą w skład wyrobu medycznego. W przypadku wystąpienia u pacjenta reakcji alergicznej po zastosowaniu kropli zaleca się ich
odstawienie i konsultację z lekarzem. Krople do oczu nie powinny być też stosowane w przypadku urazów oczu oraz po operacjach
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przeprowadzanych w ich obrębie.

W czasie zakraplania oczu z wykorzystaniem wyrobu medycznego Alectoin należy uważać, aby nie dotknąć końcówką zakraplacza
oczu, rzęs, palców czy też innych powierzchni, gdyż mogłoby to zanieczyścić produkt. Ze względów higienicznych zalecane jest, aby z
jednych kropli do oczu korzystał wyłącznie jeden pacjent. Nie należy korzystać z produktu, jeśli jego opakowanie uległo uszkodzeniu. 
Wyrób medyczny Alectoin należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Produkt powinien być zużyty w czasie nieprzekraczającym 6
tygodni od pierwszego otwarcia pojemnika z kroplami.

Wskazania i działanie
Izotoniczny roztwór zawierający ektoinę (Ectoin®), występującą w przyrodzie naturalną cząsteczkę chroniącą komórki przed
oddziaływaniem szkodliwych czynników, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błonę śluzową. Krople skutecznie łagodzą
zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu towarzyszące alergicznemu zapaleniu spojówek. Chronią oczy przed szkodliwym wpływem
alergenów, przyspieszając proces regeneracji podrażnionej i nadwrażliwej spojówki. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące
soczewki kontaktowe, dzieci oraz osoby z nadwrażliwością oczu. Nie zawierają środków konserwujących.
Wskazania
Profilaktyka i wspomaganie leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ektoinę lub na inne składniki preparatu. Nie należy stosować kropli po operacji lub urazie w obrębie oczu.

Dawkowanie

O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakrapiać 1-2 krople do każdego oka kilka razy dziennie. Dzieci w wieku do 10 lat nie powinny
zakrapiać kropli samodzielnie. Pomiędzy zastosowaniem dawki kropli do oczu i innego wyrobu medycznego lub leku do oczu
należy zachować przynajmniej 15-min. odstęp czasu.
Produkt należy zużyć w ciągu 6 tygodni od otwarcia.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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