
1. Co to jest ECTOGEL i do czego służy
ECTOGEL to wyrób medyczny zawierający ektoinę (Ectoin®), naturalną czą-
steczkę chroniącą komórki, o właściwościach zmniejszających stan zapalny i 
stabilizujących błony komórkowe.

ECTOGEL to roztwór izotoniczny o dużej lepkości, który może być stosowany 
do leczenia i zapobiegania suchości, podrażnieniom i stanom zapalnym oczu.

ECTOGEL zmniejsza pieczenie, swędzenie, uczucie obcego ciała oraz stany 
zapalne wywołane alergenami. Łagodzi objawy alergiczne, takie jak zaczer-
wienienie, swędzenie i łzawienie oczu.

ECTOGEL chroni przed szkodliwym działaniem alergenów oraz wspomaga 
proces regeneracji podrażnionej i wrażliwej spojówki np. gojenie się ran po 
operacjach oczu czy urazach oczu.

Opierając się na danych przedklinicznych, ECTOGEL zapewnia intensywne 
i dłuższe nawilżenie suchych i podrażnionych oczu dzięki wydłużonemu 
czasowi retencji w porównaniu z kroplami do oczu.

ECTOGEL stabilizuje warstwę lipidową filmu łzowego, zmniejsza dalsze 
odwodnienie i chroni komórki oczu przed hiperosmolarnością.

ECTOGEL jest odpowiedni dla osób w każdym wieku, osób noszących 
soczewki kontaktowe, dla wrażliwych oczu oraz jako środek zapobiegawczy.

ECTOGEL nie zawiera konserwantów ani fosforanów. Efekt oparty w 100% 
na naturalnych składnikach.

ECTOGEL łagodzi i koi podrażnione i zmęczone oczy.

ECTOGEL nadaje się do użytku na dzień i na noc.

2. Ostrzeżenia i środki ostrożności
• ECTOGEL nie powinien być stosowany w przypadku nadwrażliwości na 

ektoinę (Ectoin®) lub którykolwiek z pozostałych składników preparatu.

• W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych na produkt, należy 
natychmiast przerwać stosowanie. 

• Nie należy używać produktu uszkodzonego lub przebitego.

• Aby zapewnić bezpieczeństwo i higienę, produktu powinna używać 
tylko jedna osoba.

• Nie używać dłużej niż 3 miesiące po otwarciu.

• ECTOGEL należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.

• Należy pamiętać, że po zastosowaniu produktu ECTOGEL może dojść 
do czasowego pogorszenia widzenia. W takim przypadku nie należy 
prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. Zaleca się zaczekanie, aż 
powróci normalna ostrość widzenia.

3. Co należy wiedzieć przed użyciem ECTOGEL
Nie ma dostępnych danych dotyczących interakcji między ECTOGEL  
a innymi kroplami lub maściami do oczu stosowanymi miejscowo, dlatego 
nie zaleca się stosowania z innymi metodami leczenia okulistycznego.

4. Jak używać ECTOGEL
Zawsze używaj ECTOGEL zgodnie z niniejszą instrukcją użytkowania. Jeśli 
nie masz pewności, przed użyciem skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować 1-2 krople do oka, kilka razy 
dziennie lub na noc. Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny przekraczać 
łącznej ilości 7 aplikacji (1-2 krople do oka) dziennie. Nie ma ograniczeń do-
tyczących dawkowania dla osób powyżej 2 lat. W razie potrzeby ECTOGEL 
może być używany wiele razy w ciągu godziny.

Instrukcja użytkowania - przeczytaj uważnie

Przed użyciem produktu ECTOGEL przeczytaj uważnie poniższe infor-
macje. Nie wyrzucaj tej ulotki, gdyż zawiera ona ważne informacje. W 
przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących ECTOGEL należy zwrócić 
się do lekarza, farmaceuty lub dystrybutora.



1. Przed pierwszym użyciem produktu ECTOGEL należy zdjąć opako-
wanie ochronne z butelki.

2. Zaleca się umycie rąk przed użyciem ECTOGEL.

3. Zdjąć wieczko ochronne z butelki i unikać dotykania odsłoniętej 
końcówki.

4. Odchylić głowę lekko do tyłu.

5. Trzymać butelkę jedną ręką do góry dnem, między kciukiem a pal-
cem wskazującym lub środkowym. Butelkę należy trzymać możliwie 
jak najbardziej pionowo.

6. Ostrożnie otworzyć oko, używając kciuka i palca wskazującego dru-
giej ręki lub delikatnie odciągając dolną powiekę, tworząc woreczek 
lub kieszeń i spojrzeć w górę.

7. Zbliżyć końcówkę butelki do dolnej powieki, nie dotykając oka.

8. Zaaplikować jedną kroplę do woreczka lub kieszeni utworzonej 
między okiem a powieką, delikatnie ściskając butelkę.

9. Powoli zamknąć oko, aby jak najlepiej rozprowadzić roztwór po 
powierzchni oka.

10. Powtórzyć procedurę na drugim oku.

11. Ostrożnie założyć nasadkę ochronną po każdym użyciu ECTOGEL.

5. Możliwe skutki uboczne ECTOGEL
ECTOGEL jest dobrze tolerowany. Do tej pory nie są znane żadne regularnie 
występujące lub utrzymujące się skutki uboczne.

W pojedynczych przypadkach ECTOGEL może wywoływać krótkotrwałe 
podrażnienie oczu, przekrwienie oka lub zapalenie spojówek.

W przypadku zauważenia działań niepożądanych związanych ze stosowa-
niem ECTOGEL należy poinformować lekarza, farmaceutę lub dystrybutora.

Jeśli stan nie ustąpi lub się pogorszy, należy skontaktować się z lekarzem 
lub farmaceutą.

6. Jak przechowywać ECTOGEL
Termin ważności ECTOGEL nadrukowany na pudełku i butelce.

ECTOGEL nie może być używany po upływie terminu ważności.

ECTOGEL należy przechowywać w temperaturze od 2°C do 25°C.

7. Dodatkowe informacje
Jeśli ECTOGEL jest stosowany zgodnie z przeznaczeniem, nie ma dowodów 
na szczególne ryzyko podczas ciąży lub karmienia piersią.

Dozwolone jest stosowanie produktu ECTOGEL po operacjach oczu lub 
innych urazach oczu w celu wspomagania gojenia się ran.

Produkt odpowiedni dla dzieci. Niemniej jednak, dzieciom w wieku 10 lat i 
młodszym oraz pacjentom, którzy nie mogą samodzielnie stosować prepa-
ratu ECTOGEL, należy zapewnić pomoc podczas aplikacji.

8. Zawartość ECTOGEL i inne informacje
10 ml roztworu

9. Skład
Ektoina (Ectoin®), hydroksyetyloceluloza, chlorek sodu, woda, bufor cytrynianowy 
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