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Polcrom 2% aerozol do nosa 15 ml
 

Cena: 21,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 ml

Postać Aerozole

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Acidum cromoglicicum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Polcrom w postaci aerozolu do nosa to wyrób przeciwalergiczny, którego składnikiem czynnym jest sodu kromoglikan. Produkt
może być stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież i dzieci w wieku od 3 lat, a podstawową jego funkcją jest działanie
zapobiegawcze wystąpieniu objawów alergii. Na co jest Polcrom? Wskazaniem do stosowania tego zapobiegawczego leku jest
sezonowy i całoroczny alergiczny nieżyt nosa. Produkt leczniczy Polcrom można też stosować przy ostrym i przewlekłym zapaleniu
błony śluzowej nosa. Dodatkowo produkt można zastosować zapobiegawczo przed kontaktem z alergenem zwierzęcym, który wywołuje
u pacjenta nieżyt nosa. Jest to lek zapobiegawczy, dlatego zaleca się zacząć go stosować jeszcze przed narażeniem pacjenta na
ekspozycję na alergen. Składnikiem czynnym leku jest kromoglikan sodowy, którego działanie polega na hamowaniu uwalniania
histaminy oraz hamowaniu uwalniania innych mediatorów, które pojawiają się w przebiegu reakcji alergicznej. W ten sposób lek Polcrom
sprawia, że nie dochodzi w efekcie ekspozycji na alergen do reakcji uczuleniowej.

W opakowaniu znajduje się 15 ml aerozolu do nosa Polcrom. W skład 1 ml roztworu wchodzi 20 mg kromoglikanu sodowego oraz
składniki pomocnicze. Jedna dawka Polcrom zawiera natomiast 2,8 mg kromoglikanu sodowego. Dawkowanie Polcrom opisano w
dołączonej do leku ulotce i należy go przestrzegać lub postępować według wskazań lekarza. Zalecany sposób dawkowania aerozolu do
nosa Polcrom to 1 dawka leku podawana do każdego otworu nosowego w częstotliwości 4-6 razy na dobę. Lek należy zacząć stosować
minimum na tydzień przed prognozowanym narażeniem na kontakt z alergenem, a następnie kontynuować przez cały okres ekspozycji
na substancję uczulającą. Wyrób wymaga regularnych aplikacji. Ze względów higienicznych z jednego aplikatora powinna korzystać
wyłącznie jedna osoba. Nie powinno się stosować dawki leku większej niż wskazana, chociaż dotychczas nie zaobserwowano objawów
przedawkowania produktu.

Aerozol do nosa Polcrom może wywoływać pewne działania niepożądane, chociaż nie występują one u wszystkich. Zaliczyć można do
nich między innymi przemijające podrażnienie śluzówki nosa, obrzęk śluzówki nosa lub jej przekrwienie, a także kichanie. Rzadko u
pacjentów występują natomiast wywołane przez lek Polcrom krwawienia z nosa. Nie są też wykluczone takie objawy jak świszczący
oddech, kaszel, ucisk w klatce piersiowej, ból głowy, zaburzenia smaku, czy też wysypka, ponadto aerozol do nosa Polcrom może
wywołać reakcje nadwrażliwości (też ciężkie reakcje anafilaktyczne). Jeśli pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek działania niepożądane
leku Polcrom, powinien skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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Przeciwwskazania Polcrom w postaci aerozolu do nosa obejmują nadwrażliwość na jego składnik czynny lub pomocnicze. Leku nie
powinno się stosować u dzieci w wieku poniżej 3 lat. Pacjentki spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z
lekarzem w kwestii zastosowania produktu – w ciąży lek można stosować wyłącznie w przypadku zdecydowanej konieczności.

Opis
Każdy ml roztworu zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas). Jedna dawka zawiera 2,8 mg sodu kromoglikanu. Substancja
pomocnicza o znanym działaniu: benzalkoniowy chlorek 0,1 mg/ml. Aerozol do nosa, roztwór.

Składniki
Cromoglicic Acid

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Produkt przeznaczony jest tylko do stosowania miejscowego do nosa. Produkt zawiera 0,1 mg benzalkoniowego chlorku w każdym ml
roztworu. Benzalkoniowy chlorek może powodować podrażnienie lub obrzęk błony śluzowej nosa, zwłaszcza jeżeli jest stosowany przez
długi czas.

Producent
Polfa Warszawa S.A.

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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