Instrukcja użytkowania
Przed zastosowaniem kropli ALECTOIN prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi informacjami. Należy zachować niniejszą ulotkę, gdyż zawiera ona ważne informacje. W razie wątpliwości dotyczących używania preparatu należy skontaktować się z lekarzem, farmaceutą lub dystrybutorem.
1. Co to jest ALECTOIN i jakie ma zastosowanie
Krople do oczu ALECTOIN są wyrobem medycznym zawierającym ektoinę (Ectoin®), naturalną cząsteczkę chroniącą komórki
przed oddziaływaniem szkodliwych czynników, łagodzącą stany zapalne i stabilizującą błony komórkowe. Krople do oczu
ALECTOIN to izotoniczny roztwór przeznaczony do stosowania w profilaktyce i wspomaganiu leczenia objawów alergicznego zapalenia spojówek.
Krople skutecznie łagodzą zaczerwienienie, swędzenie i łzawienie oczu. W ciągu 30 sekund następuje szybka redukcja objawów takich jak swędzenie, łzawienie i podrażnienie oczu. Chronią oczy przed szkodliwym wpływem alergenów, przyspieszając proces regeneracji podrażnionej i nadwrażliwej spojówki. Krople mogą być stosowane przez osoby noszące soczewki
kontaktowe oraz osoby z nadwrażliwością oczu. Krople do oczu ALECTOIN nie zawierają środków konserwujących.
2. Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kropli do oczu ALECTOIN nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na ektoinę lub na inne składniki kropli do oczu.
W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej po zastosowaniu produktu należy niezwłocznie przerwać stosowanie i skontaktować się z lekarzem. Ze względów higienicznych zaleca się, aby produkt stosowany był tylko przez jednego użytkownika. Produkt należy zużyć w ciągu 3 miesięcy od otwarcia. Nie używać produktu zniszczonego lub uszkodzonego. Krople do
oczu Alectoin należy przechowywać w miejscu nieodstępnym dla dzieci.
3. 0 czym trzeba wiedzieć przed użyciem kropli ALECTOIN
Brak jest dostępnych danych dotyczących interakcji między kroplami do oczu ALECTOIN a innymi kroplami lub stosowanymi
miejscowo maściami do oczu, stąd nie zaleca się stosowania z innymi preparatami do miejscowego leczenia okulistycznego.
4. Sposób użycia
ALECTOIN należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użytkowania. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. O ile lekarz nie zaleci inaczej, zakraplać 1-2 krople do każdego oka kilka razy dziennie. W razie
potrzeby, krople do oczu ALECTOIN mogą być używane kilka razy w ciągu godziny.
1. Zdjąć osłonkę zabezpieczającą końcówkę zakraplacza, uważając aby nie dotknąć końcówki zakraplacza.
2. Palec wskazujący i środkowy położyć na okrągłej płytce na czubku buteleczki, kciuk przykładając do jej spodu.
3. Przed pierwszym użyciem należy odwrócić butelkę zakraplaczem w dół i naciskać kciukiem na spód butelki (ok. 2-3 razy)
do momentu spłynięcia pierwszych kropli. Nie odcinać końcówki zakraplacza.
4. Odchylić głowę, palcem wskazującym odciągnąć dolną powiekę w dół i patrząc w górę zakroplić preparat do oka trzymając butelkę zakraplaczem w dół i naciskając okrągłą płytkę na butelce. Unikać bezpośredniego kontaktu końcówki
zakraplacza z palcami, oczami lub soczewkami kontaktowymi. Dzięki opatentowanemu mechanizmowi z pompką, z buteleczki wypłynie tylko jedna kropla.
5. Zamknąć powoli oko tak, aby preparat równomiernie rozprowadził się na soczewce oka.
6. W ten sam sposób zakroplić preparat do drugiego oka.
7. Po każdym zastosowaniu należy osuszyć końcówkę zakraplacza i zamknąć ją osłonką zabezpieczającą.
5. Możliwe skutki uboczne
ALECTOIN jest dobrze tolerowanym preparatem – nie są znane występujące regularnie lub utrzymujące się działania niepożądane. W pojedynczych przypadkach krople mogą powodować krótkotrwałe podrażnienie oka, przekrwienie gałki ocznej
albo zapalenie spojówki. W razie zaobserwowania wystąpienia skutków ubocznych podczas stosowania kropli ALECTOIN
należy zgłosić je lekarzowi, farmaceucie albo dystrybutorowi preparatu. W przypadku utrzymywania się działań niepożądanych produktu należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.
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6. Przechowywanie
Termin ważności umieszczony jest na pudełku oraz buteleczce z kroplami.
Nie stosować po upływie terminu ważności.
Należy przechowywać w temperaturze 2-25°C.
7. Informacje dodatkowe
Krople do oczu ALECTOIN mogą być stosowane po zabiegach i urazach w obrębie oczu, zgodnie z zaleceniami lekarza.
Brak jest danych dotyczących stosowania kropli ALECTOIN w trakcie ciąży i w okresie karmienia piersią. W przypadku:
- ciąży lub karmienia piersią
- podejrzenia ciąży
przed zastosowaniem kropli do oczu ALECTOIN należy skonsultować się z lekarzem.
Dzieci w wieku 10 lat i młodsze, a także osoby niemogące samodzielnie zastosować preparatu powinny skorzystać z pomocy
osób trzecich.
8. Postać preparatu
Preparat dostępny jest w postaci kropli o pojemności 10 ml
Skład:
Ectoin®, hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, woda, bufor cytrynianowy
Wytwórca:
bitop AG
Stockumer Str. 28
58453 Witten, Niemcy
Dystrybutor:
Solinea Sp. z o.o. Sp. K.
Elizówka 65
21-003 Ciecierzyn, Polska
Stan informacji: 03.2021
Objaśnienie symboli:
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