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Polcrom 2% krople oczne 2 x 5 ml
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 2 x 5ml

Postać Krople

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Polcrom w postaci kropli do oczu z kromoglikanem sodowym to produkt przeciwalergiczny, który przeznaczony jest do
miejscowego stosowania. Należy aplikować go bezpośrednio do worka spojówkowego. Na co są krople do oczu Polcrom? Wskazaniem
do stosowania leku jest alergiczne zapalenie spojówek i rogówki, w tym zarówno wiosenne, jak i sezonowe. Składnik czynny kropli do
oczu, kromoglikan sodowy, hamuje uwalnianie histaminy i mediatorów komórkowych reakcji alergicznych, co w konsekwencji zapobiega
występowaniu objawów alergii. Krople do oczu Polcrom posiadają takie samo pH jak łzy, dzięki czemu są bardzo dobrze tolerowane
przez organizm. Działanie kropli do oczu Polcrom polega na stabilizacji błony komórkowej komórek tucznych. Funkcją Polcrom jest
hamowanie wczesnej i późnej fazy reakcji alergicznej.

W opakowaniu znajdują się 2 buteleczki, każda po 5 ml Polcrom. W skład 1 ml kropli do oczu wchodzi 20 mg kromoglikanu sodu oraz
składniki pomocnicze, których szczegółowa lista zawarta jest w dołączonej do opakowania ulotce. Lek Polcrom w postaci kropli do oczu
należy stosować zgodnie ze wskazówkami podanymi w ulotce, chyba że lekarz wyda inne rekomendacje.

Zalecane dawkowanie kropli do oczu Polcrom to aplikacja 2 kropli produktu do każdego worka spojówkowego w częstotliwości 4-6 razy
na dobę. Produkt należy aplikować w równych odstępach czasu. By lek był najbardziej skuteczny, zaleca się rozpoczęcie terapii jeszcze
przed kontaktem z alergenem, a następnie jej kontynuowanie przez cały okres ekspozycji na alergen. Każdorazowo przed aplikacją kropli
należy umyć ręce, a następnie zaleca się odchylenie głowy do tyłu i odciągnięcie dolnej powieki w taki sposób, aby w wytworzoną
„kieszonkę” można było wkropić lek. Po zakropieniu worka spojówkowego należy ucisnąć palcem przynosowy kącik oka i zamknąć oko
na około 2 minuty, co pozwoli na wchłonięcie się leku. Po aplikacji produktu również należy umyć ręce. Jeśli pacjent stosuje soczewki
kontaktowe, powinien wyjąć je z oczu przed aplikacją kropli Polcrom, a następnie odczekać minimum 15 minut, zanim ponownie
soczewki założy.

Lek Polcrom w postaci kropli do oczu może mieć działania niepożądane, ale nie każdy pacjent je odczuwa. Sporadycznie lek przyczynia
się do przemijającego pieczenia lub uczucia kłucia spojówek. Rzadko pojawiają się natomiast inne objawy miejscowego podrażnienia
oczu. Po zakropieniu oczu mogą pojawić się przemijające zaburzenia widzenia (niewyraźne widzenie). Jeśli pacjent ze znacznie
uszkodzoną rogówką zastosuje lek, pojawić mogą się natomiast mętne plamy związane z odkładaniem się wapnia przy terapii.
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Przeciwwskazaniem do stosowania kropli do oczu Polcrom jest nadwrażliwość na substancję czynną lub składniki pomocnicze leku.
Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie zasadności i bezpieczeństwa zastosowania
produktu leczniczego Polcrom w postaci kropli do oczu. W ciąży krople dozwolone są tylko na wyraźne wskazanie lekarza, a w okresie
karmienia piersią należy stosować je ostrożnie.

Skład
Substancja czynna: 1 ml kropli do oczu zawiera 20 mg kromoglikanu sodu.

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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