
Artelac Ectoin® 

Артелак Ектоин® 

 

Моля, прочетете внимателно тези инструкции за употреба – те съдържат важна 

информация как да използвате този продукт. Ако имате някакви въпроси, моля, 

попитайте Вашия фармацевт, Вашия лекар или се свържете с нас. 

 

0,24% хиалуронова киселина (като натриев хиалуронат), 2% Ectoin®, натриев 

хлорид, натриев хидроксид (за корекция на pH) и вода за инжекции. 

Предназначение: Подкрепящо лечение и превенция на алергични симптоми на 

конюнктивит, облекчение на раздразнени очи и лубрикант за очи 

 

Какво представлява Артелак Ектоин®? 

Артелак Ектоин® е медицинско изделие, което съдържа Ectoin®, естествена, 

защитаваща клетките молекула със свойства да намалява възпалението и да 

стабилизира мембраната и хиалуронова киселина, естествена молекула, 

успокояваща окото, чрез способността си да се свързва с водата във висока степен и 

стабилизиращите си свойства. 

Усъвършенстваната формула притежава много висока поносимост, тъй като тя не 

съдържа консерванти и буфери. 

Какво е предназначението на Артелак Ектоин®? 

Артелак Ектоин® представлява капки за очи, изотоничен разтвор, който може да 

се използва за лечение и превенция на симптоми на сезонен и целогодишен 

алергичен конюнктивит, причинен например от полени, прахови акари, животинска 

козина или плесен. Ефективно намалява сърбежа, дразненето, зачервяването или 

сълзенето на очите; навлажняването им води до облекчение. 

Въз основа на наличните данни, продуктът може да се използва при деца, бременни 

и кърмещи жени. 

Кога трябва да използвате Артелак Ектоин®? 

Артелак Ектоин® стабилизира естественото слъзно покритие по два начина: 

хиалуроновата киселина оказва положително въздействие върху водната фаза и 



Ectoin® подсилва липидната фаза. Този двоен начин на действие защитава окото от 

вредните въздействия на алергени и други външни фактори и подкрепя процеса на 

регенерация на раздразнената и чувствителна конюнктива. Артелак Ектоин® не 

съдържа консерванти и е подходящ за лица, които носят контактни лещи, и за 

чувствителни очи. 

 

Колко често и колко време трябва да използвате Артелак Ектоин®? 

Приложете 1-2 капки Артелак Ектоин® в окото при необходимост. Може да го 

използвате всеки ден и толкова често, колкото искате. Няма ограничение на 

продължителността на употреба. 

 

Как да използвате Артелак Ектоин®? 

Патентованият помпен механизъм на Артелак Ектоин®  позволява разтвора 

капки за очи да не съдържа консерванти, но бутилката с капкомер може да не 

изглежда като тези, които сте използвали в миналото. 

 

Илюстрациите показват простата и лесна употреба на Артелак Ектоин® 

 

 

   

1. Сваляйте защитната капачка от върха на бутилката преди всяка употреба. 

Уверете се, че върхът на бутилката не докосва пръстите. 

 



 

 

2. Поставете палеца върху ергономичната опора за палец и два други пръста 

на дъното на бутилката. 

 

 

 

3. Обърнете бутилката надолу и я дръжте, както е показано. Преди да 

използвате помпата за пръв път, трябва да я подготвите. Можете да направите 

това, като натиснете надолу опората за палеца около 7 пъти до поява на първата 

капка. 

 

 

 

4. За да приложите капката, наклонете глава леко назад и дръжте бутилката, в 

удобна за вас позиция над очите. Внимателно дръпнете долния клепач на окото надолу 

с пръста на свободната ръка, дръжте бутилката във вертикална позиция и внимателно 

натиснете опората на палеца, за да приложите една капка в окото. 



 

След това затворете окото и бавно го завъртете, за да разнесете капката оптимално по 

повърхността на окото. 

 

 

 

Можете да използвате другата ръка за допълнителна опора и точност, ако смятате, че е 

необходимо. 

5. Избягвайте контакт на върха на бутилката с очите или пръстите, за да 

предотвратите възможно замърсяване на разтвора. 

6. Връщайте защитната капачка върху върха на бутилката незабавно след всяка 

употреба. 

 

Кога не трябва да използвате Артелак Ектоин®? 

Не използвайте този продукт, ако сте свръхчувствителни към някоя от съставките. 

 

Важна информация относно употребата на Артелак Ектоин® 

• Моля, имайте предвид, че при първа употреба или след като не е използван за 

известно време, е необходимо първоначално изпомпване на разтвора. При  

изпомпване на разтвора, бутилката трябва да се държи с върха на капкомера 

надолу. 

 

• Локални реакции на свръхчувствителност се съобщават рядко. В 

такива случаи лечението трябва да бъде прекратено. 

• Продуктът може да причини временно замъгляване на зрението след 

приложение, което може да повлияе отрицателно на способността за 

шофиране или работа с машини. 



• Не докосвайте повърхността на окото с връхчето на бутилката, за да 

предотвратите възможно нараняване на очната повърхност или 

замърсяване на разтвора. 

• След приложение изтръскайте възможните оставащи капки. 

• Невнимателната употреба на продукта в разрез с инструкциите за 

употреба може да доведе до изплъзване на продукта от ръката и да 

причини нараняване на окото 

• Изчакайте приблизително 15 минути, преди да използвате друг продукт за 

очи. 

• Не използвайте след срока на годност. 

• Не използвайте, ако опаковката или бутилката е повредена. 

• Артелак Ектоин® е в бутилка с малки пластмасови части, които могат да 

бъдат погълнати от малки деца. Опасност от задушаване. Поради това 

Артелак Ектоин® трябва да се пази на място, недостъпно за деца.  

• Артелак Ектоин® е подходящ за употреба с меки и твърди контактни 

лещи 

 

Как да съхранявате Артелак Ектоин®? 

Да се съхранява при температура между 2 – 25°C. 

Дизайнът на бутилката Ви позволява да използвате Артелак Ектоин® в 

продължение на 6 месеца след отваряне. 

 

Видове опаковки: 

Артелак Ектоин® се предлага в опаковка от 10 ml капки за очи.  

 


