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

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

 

 

Azelastin COMOD 0,5mg/ml krople do oczu 10 ml
 

Cena: 43,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent URSAPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Azelastinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50 mg/ml.
Jedna kropla leku o objętości około 30 pl zawiera 0,015 mg chlorowodorku azelastyny.

 Inne składniki leku to:
disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek (do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Wskazania i działanie

Lek Azelastin COMOD zawiera azelastynę, która należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Działanie leków
przeciwhistaminowych polega na hamowaniu działania substancji takich jak histamina, która wytwarzana jest przez organizm
podczas reakcji alergicznej. Wykazano, że azelastyna łagodzi stan zapalny oczu.
Lek Azelastin COMOD może być stosowany w celu leczenia i zapobiegania dolegliwościom oczu spowodowanym przez katar
sienny (alergiczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 4 lat i powyżej.
Lek Azelastin COMOD może być też stosowany w celu leczenia dolegliwości oczu spowodowanych przez alergie na substancje,
takie jak roztocza kurzu domowego lub sierść zwierząt (całoroczne zapalenie spojówek) u dorosłych i dzieci w wieku 12 lat i
powyżej.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować Azelastin COMOD:
Jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników
Azelastin COMOD i podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych.

Dawkowanie
Zaburzenia oczu spowodowane przez katar sienny (sezonowe alergiczne zapalenie spojówek)
Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 4 lat i powyżej należy zakraplać po jednej kropli leku do każdego oka, 2
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razy na dobę (rano i wieczorem). Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli 4 razy na dobę.
Alergiczne zaburzenia oka (całoroczne/niesezonowe zapalenie spojówek)
Jeśli lekarz nie przepisze inaczej, dorosłym i dzieciom w wieku 12 lat i powyżej podaje się po jednej kropli do każdego oka, dwa razy na
dobę.
Jeśli to konieczne dawkę można zwiększyć do jednej kropli cztery razy na dobę.
Nie stosować leku Azelastin COMOD dłużej niż 6 tygodni.

Działania niepożądane
Zaburzenia układu immunologicznego
Bardzo rzadko: Reakcje alergiczne (takie jak wysypka i swędzenie)
Zaburzenia układu nerwowego
Niezbyt często: Gorzki smak w ustach
Zaburzenia oka
Często: Łagodne, przejściowe podrażnienie oczu
W razie wystąpienia objawów niepożądanych opisanych powyżej należy odstawić Azelastin COMOD, krople do oczu i niezwłocznie
skontaktować się z lekarzem.
Objawy niepożądane zwykle szybko ustępują. Podejmowanie specjalnych działań nie jest konieczne. W przypadku wystąpienia gorzkiego
smaku w ustach można go zneutralizować napojem bezalkoholowym (np. sokiem lub mlekiem).

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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