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Ektin, krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 26,88 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Valeant

Rejestracja Wyrób medyczny

Substancja
czynna

Ektoina

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Ektin, krople do oczu, 10 ml

Ektin, krople do oczu z ektoiną i kwasem hialuronowym.

Wyrób medyczny.
Nawilżające, izotoniczne krople do oczu bez konserwantów. Pomagają zapobiegać i wspomagają leczenie objawów
alergicznego zapalenia spojówek, łagodzą podrażnienia oczu, nawilżają powierzchnię oka, dzięki zawartości dwóch związków
poprawiających jakość filmu łzowego w oku: ektoiny i kwasu hialuronowego.
Ektoina jest naturalną substancją, która działa ochronnie na komórki, pomaga zmniejszyć stan zapalny i stabilizuje błonę
komórkową.
Kwas hialuronowy ma silne właściwości wiążące wodę i stabilizuje film łzowy.
Preparat może być stosowany w czasie noszenia miękkich i twardych soczewek kontaktowych.

Skład Ektin, krople do oczu, 10 ml

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

Nie zawiera środków konserwujących ani buforów.

Działanie Ektin, krople do oczu, 10 ml
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Krople do oczu Ektin stabilizują naturalny film łzowy na dwa sposoby:

Kwas hialuronowy wpływa korzystnie na właściwości fizyczne fazy wodnej filmu łzowego,
Ektoina (Ectoin) wzmacnia fazę lipidową.
Ten podwójny mechanizm działania chroni oko przed szkodliwym wpływem alergenów i innych czynników zewnętrznych, a
także wspiera proces regeneracji podrażnionej spojówki.

Wskazania Ektin, krople do oczu, 10 ml

Wyrób medyczny Ektin krople do oczu jest wskazany do miejscowego nawilżania oczu, zapobiegania i wspomagania leczenia objawów
alergicznego zapalenia spojówek, łagodzenia podrażnień oczu.

Dawkowanie Ektin, krople do oczu, 10 ml

Przed zastosowaniem kropli do oczu Ektin należy dokładnie przeczytać ulotkę dołączoną do opakowania.
Buteleczka zawierająca krople do oczu Ektin ma specjalną budowę, dzięki której krople nie wymagają w składzie obecności
konserwantów. Sposób aplikacji kropli jest szczegółowo przedstawiony w ulotce.
Podać 1-2 krople preparatu Ektin do oka za każdym razem, kiedy zachodzi potrzeba.
Nie dotykać oka końcówką dozownika. Po użyciu strząsnąć pozostałe krople i natychmiast nałożyć nasadkę ochronną na
dozownik.
Można stosować codziennie i dowolnie często.
Nie ma ograniczeń co do długości okresu stosowania.

Przeciwwskazania Ektin, krople do oczu, 10 ml

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik wyrobu.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze 2-25oC.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania.
Zużyć w ciągu 6 miesięcy od pierwszego otwarcia.

Informacje dodatkowe Ektin, krople do oczu, 10 ml

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego

Bardzo rzadko może wystąpić miejscowa reakcja nadwrażliwości. W takim wypadku zależy zaprzestać używania wyrobu.

Ciąża i karmienie piersią
Krople do oczu Ektin mogą być stosowane przez kobiety w ciąży i karmiące piersią.

Stosowanie u dzieci i młodzieży
Krople do oczu Ektin mogą być stosowane przez dzieci.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Po zaaplikowaniu kropli do oczu Ektin może wystąpić przemijające niewyraźne widzenie. Może to mieć negatywny wpływ na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
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