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Allergodil krople do oczu 0,5mg/1ml 6 ml
 

Cena: 36,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 6 ml

Postać Krople

Producent MEDA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Azelastinum

Opis produktu
 

Skład
1 ml kropli zawiera 0,5 mg chlorowodorku azelastyny.

Wskazania i działanie

Allergodil krople do oczu stosuje się w łagodzeniu zaczerwienienia, swędzenia oraz łzawienia oczu, występujących przy
katarze siennym lub w wyniku reakcji alergicznych na czynniki takie, jak roztocza występujące w kurzu i sierść zwierząt. 
Początek działania leku Allergodil krople do oczu występuje po 3 minutach. Allergodil, krople do oczu stosuje się w problemach
z oczami towarzyszących katarowi siennemu u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i starszych. Allergodil, krople do oczu stosuje się
w problemach z oczami wywołanych alergią na czynniki takie, jak roztocza występujące w kurzu i sierść zwierząt u dorosłych i
dzieci w wieku 12 lat i starszych.

Wskazaniami do stosowania leku Allergodil, krople do oczu są:

leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat;
leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Alergia układu oddechowego jest reakcją obronną układu odpornościowego organizmu na czynniki z natury obojętne
człowiekowi. Objawy alergii mogą pojawić się nagle, podczas spaceru, w mieście, a nawet w domu. Na co dzień spotykamy się z
substancjami, które mogą wywołać reakcje alergiczne, czyli alergenami. Reakcja alergiczna może mieć postać kataru, kichania,
uczucia zatkanego nosa, zaczerwienienia bądź łzawienia oczu, bólu głowy, etc., a spowodowana jest nieprawidłowym
rozpoznaniem czynników zewnętrznych, takich jak np. kurz, pyłki traw. Alergiczny nieżyt nosa może powracać sezonowo,
powtarzać się co roku w określonych miesiącach odpowiadających sezonowi kwitnienia rośliny, na którą chory jest uczulony, lub
przez cały rok, bądź występować całorocznie z powodu alergenu, jakim są roztocza kurzu domowego. W Polsce sezonowy
alergiczny nieżyt nosa (katar sienny) powodują najczęściej pyłki traw, chwastów (np. bylica pospolita, babka lancetowata) oraz
drzew (np. brzoza, leszczyna, jesion, wierzba, dąb). Powodować go mogą także zarodniki pleśni, głównie Cladosporium (objawy
nasilają się zwykle w czasie koszenia traw) i Alternarii (największe ich stężenie stwierdza się w sezonie koszenia zbóż). 
Alergiczny nieżyt nosa może mieć duży wpływ na codzienną aktywność człowieka i stanowić dla chorego duże utrudnienie,
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m.in. kłopoty ze snem, utrudnienia w wykonywaniu codziennych czynności, trudności w pracy, zakłócenia smaku i powonienia.
Alergiczny nieżyt nosa występuje u młodzieży w okresie egzaminów, co powoduje znaczny spadek wydolności i trudności w
koncentracji. Allergodil jest lekiem, który dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta zdecydowanie podnosi komfort
życia alergika.

Dawkowanie
2 razy dziennie 1-2 krople do oczu.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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