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Retinacit OmK2 sterylny roztwór do oczu 10 ml
 

Cena: 36,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Retinacit OmK2 w postaci sterylnego roztworu do oczu jest produktem na bazie 2% citikoliny i 0,2% kwasu
hialuronowego o wysokiej masie cząsteczkowej, a także 0,05% witaminy B12 (cyjanokobalaminy). Na co jest sterylny roztwór do oczu
Retinacit OmK2? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest początkowe stadium retinopatii cukrzycowej. Produkt ma
działanie nawilżające i ochronne. Zawarta w nim witamina B12 pośrednio wspomaga procesy reepitelializacji nabłonka rogówki, przez co
preparat sprawdzi się po zabiegach chirurgicznych oka, a także niewielkich otarciach rogówki czy zabiegach laserowych. Wskazaniem
do stosowania wyrobu medycznego Retinacit OmK2 w postaci sterylnego roztworu do oczu są również podrażnienia oczu i uczucie ich
pieczenia, a oprócz tego dyskomfort związany z uczuciem ciała obcego w oku, które mogą wiązać się z niekorzystnym wpływem
czynników środowiskowych czy z długotrwałym korzystaniem z komputera.

Zawarta w roztworze Retinacit OmK2 citikolina wspomaga przywracanie integralności uszkodzonych błon komórkowych. Witamina B12
wspiera wzrost nabłonka rogówki, a także działa ochronnie, zabezpieczając komórki nabłonka rogówki przed niekorzystnym działaniem
wolnych rodników. Kwas hialuronowy, który wchodzi w skład formuły wyrobu medycznego Retinacit OmK2 w postaci sterylnego
roztworu do oczu, ma natomiast właściwości mukoadhezyjne oraz wiskoelastyczne, przez co tworzy na powierzchni oka środowisko,
które wspiera regenerację uszkodzonego nabłonka spojówki i rogówki.

W opakowaniu znajduje się 10 ml sterylnego roztworu do oczu Retinacit OmK2. W skład wyrobu medycznego wchodzi sól
monosodowa citikoliny oraz cyjanokobalamina (witamina B12) i kwas hialuronowy. Dodatkowo w składzie produktu znajduje się
jednozasadowy monohydrat fosforanu sodu oraz dwuzasadowy dodekahydrat fosforanu sodu, a oprócz tego chlorek sodu, chlorek
benzalkoniowy i woda do iniekcji.

Przed skorzystaniem ze sterylnego roztworu do oczu Retinacit OmK2, pacjent powinien zapoznać się z treścią ulotki lub informacjami
podanymi na opakowaniu. Wyrób medyczny powinien być stosowany zgodnie ze wskazaniami zawartymi w ulotce, chyba że lekarz je
zmodyfikuje. Zalecane dawkowanie Retinacit OmK2 to aplikacja 1 kropli do oka 3 razy dziennie, zależnie od potrzeb. Po zastosowaniu
kropli pacjent może początkowo zmagać się z rozmyciem widzianego obrazu, jednak objaw ten szybko mija. Jeśli pacjent korzysta
również z innych medykamentów do oczu, powinien odczekać minimum 15 minut przed ich zastosowaniem. W czasie korzystania
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z wyrobu medycznego Retinacit OmK2 w postaci sterylnego roztworu do oczu należy unikać dotykania oka końcówką aplikatora
butelki.

Nie wszyscy pacjenci mogą korzystać ze sterylnego roztworu do oczu Retinacit OmK2. Przeciwwskazane jest stosowanie produktu,
jeśli pacjent jest nadwrażliwy na chociaż jeden z jego składników.

Skład
sól monosodowa citikoliny, cyjanokobalamina (witamina B12), kwas hialuronowy, jednozasadowy monohydrat fosforanu sodu,
dwuzasadowy dodekahydrat fosforanu sodu, chlorek sodu, chlorek benzalkoniowy, woda do iniekcji

Wskazania i działanie

Retinacit OMK2 to roztwór do oczu z citikoliną (2%), kwasem hialuronowym (0,2%) o wysokiej masie cząsteczkowej i witaminą
B12.
Retinacit OMK2 jest wskazany u pacjentów w początkowym stadium retiopatii cukrzycowej.
Ponadto witamina B12 zawarta w preparacie, w sposób pośredni sprzyja fizjologicznym procesom reepitelializacji (odbudowy
nabłonka) rogówki po zabiegach chirurgicznych oka, zabiegach laserowych lub na skutek niewielkich otarć powierzchni rogówki.
Nawilżające i ochronne właściwości preparatu zapewniają również ulgę w przypadku podrażnień, uczucia pieczenia i wrażenia
obecności ciała obcego w oku, wywołanych czynnikami środowiskowymi lub długotrwałym korzystaniem z komputera.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
1 kropla 3 razy dziennie, zależnie od potrzeb.

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