
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Alleoptical 20 mg/ml krople do oczu x 10 pojemników
jednodawkowych
 

Cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 szt

Postać Krople

Producent SANOFI-AVENTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Natrii cromoglicas

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest sodu kromoglikan.
Każdy pojemnik jednodawkowy zawiera roztwór sodu kromoglikanu o stężeniu 20 mg/ml.

Pozostałe składniki to sodu chlorek oraz woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania: Łagodzenie objawów oraz leczenie sezonowego
i całorocznego alergicznego zapalenia spojówek.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Alleoptical:
jeśli pacjent ma uczulenie na sodu kromoglikan lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Dawkowanie
Zalecana dawka: jedna lub dwie krople do każdego oka cztery razy na dobę.
Osoby noszące soczewki kontaktowe:
Tak jak w przypadku większości leków podawanych do oka, osoby noszące soczewki kontakowe powinny je zdjąć przed zastosowaniem
leku Alleoptical. Po użyciu tego leku, należy odczekać 15 minut przed ponownym założeniem soczewek kontaktowych

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy przerwać stosowanie leku Alleoptical oraz zgłosić się do lekarza najszybciej jak to możliwe, jeśli: (częstość występowania
nieznana)
Nasila się świąd, zaczerwienienie lub obrzęk oczu. Pacjent może być uczulony na te krople.
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Pozostałe działania niepożądane mogą obejmować: (częstość występowania nieznana_
Łagodne podrażnienie oczu. Kłucie lub pieczenie oczu lub niewyraźne widzenie. Powinno to trwać jedynie chwilę oraz występować zaraz
po zastosowaniu kropli do oczu

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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