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Cromohexal aerozol do nosa 30 ml
 

Cena: 25,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Cromohexal w postaci aerozolu do nosa z kromoglikanem disodowym jest produktem przeciwalergicznym, który może być
stosowany u pacjentów dorosłych i dzieci. Lek Cromohexal jest przeznaczony do stosowania zapobiegawczego, co oznacza, że
powinien być stosowany regularnie (również jeśli pacjent nie ma objawów) przez cały czas narażenia na dany alergen.

Na co jest Cromohexal? Wskazaniem do stosowania leku jest alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Produkt leczniczy Cromohexal
może być stosowany zarówno przy sezonowym, jak i całorocznym zapaleniu błony śluzowej nosa, jeśli mają one charakter alergiczny.
Składnikiem czynnym leku jest kromoglikan disodowy, czyli substancja o właściwościach przeciwalergicznych, która hamuje uwalnianie
histaminy, czyli mediatora procesów zapalnych. W ten sposób lek hamuje wczesną i późną fazę alergii, jednocześnie nie wywołując
senności.

W opakowaniu znajduje się 30 ml aerozolu do nosa Cromohexal. W skład 1 dawki produktu (0,14 ml) wchodzi 2,8 mg kromoglikanu
disodowego oraz składniki pomocnicze, czyli benzalkoniowy chlorek, chlorek sodu i edetynian disodu, a oprócz tego sorbitol,
diwodorofosforan dwuwodny sodu oraz dwunastowodny, a także woda oczyszczona W ulotce dołączonej do opakowania opisano
szczegółowo rekomendowane dawkowanie Cromohexal i należy go przestrzegać, chyba że lekarz wskaże inaczej. Zaleca się
stosowanie 1 dawki leku do każdego otworu nosowego w częstotliwości 4 razy na dobę. Jeśli zastosowanie leku przyniesie poprawę i
dolegliwości pacjenta ulegną osłabieniu, możliwe jest wydłużanie przerw między kolejnymi aplikacjami produktu leczniczego.

Cromohexal u niektórych pacjentów może wykazywać działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. W skład leku
wchodzi środek konserwujący i chlorek benzalkoniowy, który przy długotrwałym stosowaniu może przyczyniać się do podrażnienia nosa
lub obrzęku w jego wnętrzu. Rzadkie skutki uboczne Cromohexal to świszczący oddech lub uczucie ucisku w klatce piersiowej. Bardzo
rzadko natomiast lek powoduje przekrwienie śluzówki nosa, co obserwowane jest zazwyczaj w pierwszych dniach korzystania z
produktu. Wymienia się także działania niepożądane leku o nieznanej częstości występowania. Można do nich zaliczyć ból głowy,
krwawienie z nosa i kichanie, a dodatkowo różnego rodzaju reakcje i nadwrażliwości. Zaobserwowanie u siebie jakichkolwiek skutków
ubocznych leku, w tym również tych, które nie zostały wyszczególnione w ulotce, stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem lub
farmaceutą.
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Lek Cromohexal posiada przeciwwskazania, czyli nie może być stosowany przez każdego. Jednym z nich jest nadwrażliwość na
substancję czynną leku, czyli kromoglikan disodowy, a także nadwrażliwość na którykolwiek z pozostałych składników. Pacjentki
spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny poradzić się lekarza w kwestii zastosowania tego leku. Korzystanie z niego jest
dopuszczalne tylko w sytuacji, jeśli w opinii lekarza będzie to niezbędne.

Skład
Substancja czynna: 1 dawka aerozolu (0,14 ml) zawiera 2,8 mg kromoglikanu disodowego.

Wskazania i działanie

Sezonowy i całoroczny alergiczny nieżyt nosa.

Lek przeciwalergiczny. Stabilizuje błonę komórkową komórek tucznych i zapobiega ich degranulacji, hamując uwalnianie histaminy,
leukotrienów i innych autakoidów. Hamuje zarówno wczesną jak i późną fazę reakcji alergicznej. Blokuje wnikanie jonów wapniowych do
komórki, zapobiegając skurczowi mikrofilamentów komórkowych. Hamuje także skurcz oskrzeli wywołany wdychaniem histaminy.
Zapobiega lub zmniejsza częstość i nasilenie występowania ataków astmy oskrzelowej i objawów klinicznych nieżytu nosa. Nie zaburza
pracy aparatu rzęskowego błon śluzowych, nie wywołuje senności. Podany w postaci wziewnej do nosa wchłania się zaledwie w 2%. Nie
jest metabolizowany. T 0,5 wynosi 1,5 h. Wydala się z moczem i kałem. Pełne działanie leku występuje po około 4 tyg. od rozpoczęcia
stosowania.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci 4 razy dziennie po 1 rozpyleniu do każdego otworu nosowego.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na kromoglikan disodowy i pozostałe składniki preparatu, I trymestr ciąży, kwasochłonny naciek płucny.

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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