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Cataroft krople do oczu 10 ml
 

Cena: 20,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent UNIMED

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Chlorek sodu 2 mg/ml, jodek potasu, tiosiarczan sodu, wersenian disodu, dioctan chlorheksydyny, wodorotlenek sodu, woda do iniekcji

Wskazania i działanie

Cataroft to nawilżający, izotoniczny roztwór do oczu, który zawiera dodatkowo jodek potasu. Należy go wkraplać do oka. Dodany
jodek potasu działa jako substancja wychwytująca wolne rodniki. Takie właściwości jodku potasu stosuje się w zapobieganiu i
leczeniu podtrzymującym wysięków i krwotoków w oku.
Bez konsultacji z okulistą preparat można stosować do zwykłego nawilżania oka i w tym celu należy wkropić go do oka lub
zrobić okład na powieki.
Produkt może być również pomocniczo stosowany do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania (w
szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii).
Cataroft przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.

Przeciwwskazania
Nie stosować kropli Cataroft w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
Nie stosować kropli Cataroft w następujących przypadkach:

podczas ciąży i karmienia piersią,
jeżeli u pacjenta stwierdzono przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy,
jeżeli występuje skaza krwotoczna,
u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy,
u noworodków.

W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych, należy aplikować je nie wcześniej niż po 5 minutach od zastosowania kropli
Cataroft
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Dawkowanie
Okres przyjmowania i dawkę określa lekarz. Zazwyczaj stosuje się 1-2 krople do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie do worka
spojówkowego.
Otwartą butelkę zużyć w ciągu 28 dni.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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