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Ektin krople do oczu 10 ml
 

Cena: 41,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent VALEANT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
Ektin to krople do oczu na alergię bez konserwantów. Przynoszą ulgę zaczerwienionym i podrażnionym oczom.

Ektin to krople do oczu, w których skład wchodzi Ectoin i kwas hialuronowy.
• Ectoin - naturalna cząsteczka, działająca ochronnie na komórki i zmniejszająca stan zapalny.
• Kwas hialuronowy – silnie wiąże wodę na powierzchni oka, przez co poprawia komfort widzenia.
Dzięki zaawansowanej formule, wyrób medyczny Ektin nie zawiera konserwantów ani buforów. Wpływa to na bardzo dobrą tolerancję
produktu. Dodatkowo, może być on stosowany również przez osoby noszące soczewki kontaktowe i osoby z wrażliwymi oczami.
Krople do oczu Ektin przeznaczone są do leczenia i zapobiegania objawom sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenia spojówek
(powodowanego np. przez pyłki, sierść zwierząt, roztocza kurzu lub pleśń). Krople łagodzą podrażnienia oczu i przywracają im
nawilżenie.
• Krople bez konserwantów Ektin chronią oko przed szkodliwym wpływem alergenów.
• Wspierają proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki.
• Przynoszą ulgę zaczerwienionym, podrażnionym, swędzącym i łzawiącym oczom
• Mogą być stosowane przez dzieci, kobiety w ciąży i kobiety karmiące piersią.

Dzięki specjalnie zaprojektowanej butelce, krople do oczu Ektin mogą być stosowane przez okres 6 miesięcy po otwarciu.

Skład
kwas hialuronowy 0,24% (w postaci hialuronianu sodu), Ectoin 2%, chlorek sodu, wodorotlenek sodu (do ustalenia pH) i woda do
wstrzykiwań.

Dawkowanie
Ze względu na brak konserwantów w składzie, krople do oczu Ektin można stosować codziennie i dowolnie często. Nie ma ograniczeń
co do długości okresu stosowania.
Podać 1-2 krople Ektin do oka, gdy pojawi się potrzeba.
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Sposób użycia:
1. Usuń nakładkę ochronną z końcówki butelki.
2. Umieść kciuk na ergonomicznym wsparciu dla kciuka, a dwa inne palce na dnie butelki.
3. Odwróć butelkę do dołu. Przed pierwszym użyciem pompki należy ją napełnić naciskając wsparcie dla kciuka 7 razy, do momentu
pojawienia się pierwszej kropli.
4. Odchyl nieznacznie głowę do tyłu. Przytrzymaj butelkę w dogodnej pozycji nad okiem. Palcem wolnej ręki lekko odciągnij dolną
powiekę. Delikatnie naciśnij wsparcie kciuka.
Po zakropleniu, dla jak najlepszego rozprowadzenia kropli na powierzchni oka, zamknij powiekę i powoli poruszaj gałką oczną.
W razie potrzeby, można użyć drugiej ręki, aby mieć dodatkowe wsparcie i uzyskać większą dokładność.
5. Aby zapobiec możliwemu zanieczyszczeniu roztworu, należy unikać kontaktu końcówki butelki z oczami lub palcami.
6. Natychmiast po użyciu nałóż nakładkę ochronną na końcówkę butelki.

Przeciwwskazania
Kropli do oczu Ektin nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu.

Działania niepożądane
Bardzo rzadko zgłaszano miejscowe reakcje nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie wyrobu medycznego.

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