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Allergocrom krople do oczu 20 mg/ml 10 ml
 

Cena: 16,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Natrii cromoglicas

Opis produktu
 

Skład
1 ml izotonicznego roztworu zawiera: kromoglikan sodowy 20,00 mg, chlorek benzalkoniowy 0,05 mg, wersenian disodowy 0,10 mg,
glukozę 40.00 mg, wodę do wstrzykiwań do 1,00 ml.

Wskazania i działanie

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek. 
Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych, które zetknęły się z antygenem, zapobiegając w ten sposób
degranulacji i uwolnieniu wielu mediatorów chemicznych. Mediatory te, to miedzy innymi histamina i kininy. Pośredniczą one
we wczesnych reakcjach alergicznych typu I. Prostaglandyny i leukotrieny biorą udział w późnych reakcjach zapalnych typu
IV i powstają w wyniku prowokowanej stymulacji. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Wynikiem tego jest
powstrzymanie degranulacji komórek tucznych i zapobieganie uwolnieniu histaminy. 

Dawkowanie
O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy zakroplić do worka spojówkowego nie więcej niż 1 kroplę roztworu 4 razy na dobę do każdego oka.
Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Sposób zakraplania preparatu do oka: odkręcić korek z butelki. Odciągnąć palcem dolną powiekę tak, aby odsłonić załamek spojówki.
Odchylić głowę do tyłu i przekręcić butelkę do góry dnem. Nacisnąć zakraplacz i delikatnie zakroplić roztwór do worka spojówkowego.
Leczenia preparatem Allergocrom&reg; nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania kontaktu z
alergenem, np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki leku. Nie należy nosić miękkich szkieł kontaktowych podczas leczenia. Nie należy dotykać końcówki
zakraplacza, ponieważ może to spowodować zanieczyszczenie zawartości opakowania.
Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w l trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania w dalszym
okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.
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Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących
pojazdy mechaniczne oraz obsługujących maszyny.
W przypadku nadwrażliwości na chlorek benzalkoniowy mogą wystąpić reakcje uczuleniowe. W rzadkich przypadkach notowano
przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek.

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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