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Starazolin Alergia krople do oczu 5 ml
 

Cena: 28,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Olopatadinum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Lek Starazolin® Alergia jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i
spojówek) u pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.
Lek może być stosowany tylko u osób dorosłych.
Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą
powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, łzawieniem, a także obrzękiem powierzchni oka
(bez zaburzeń widzenia). Objawy te występują nagle, mają ostry i przemijający przebieg. Często towarzyszą im wodnisty katar i
kichanie lub swędzenie w nosie i w uszach.
W przypadku współistnienia objawów ze strony nosa (katar, kichanie, świąd) podanie leku Starazolin® Alergia do oka zmniejsza
ich nasilenie.
Starazolin® Alergia jest lekiem przeciwalergicznym stosowanym do oczu. Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia
reakcji uczuleniowych.

Skład

Substancją czynną leku jest olopatadyna (w postaci olopatadyny chlorowodorku).
Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbat 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH),
woda wysokooczyszczona.

Dawkowanie
Zalecana dawka dla osoby dorosłej to:
jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i wieczorem. Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy
zakropleniem dawek.
Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.
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W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z
lekarzem. Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech
miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.
Przed zakropleniem kropli do oczu:

W przypadku pierwszego użycia, przed podaniem kropli do oka, pacjent powinien wypróbować użycie butelki z kroplomierzem,
ściskając ją powoli, aż jedna kropla zostanie wypuszczona z butelki. Należy to zrobić z dala od oka.
Jeżeli pacjent jest pewny, że potrafi zakroplić pojedynczą kroplę leku, powinien przyjąć najbardziej komfortową pozycję do jej
zakroplenia (może siedzieć, leżeć na plecach albo stanąć przed lustrem).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
W trakcie stosowania leku Starazolin Alergia zaobserwowano następujące działania niepożądane:
Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
Działania dotyczące oka:ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.
Objawy ogólne:bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa,zmęczenie.
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)
Działania dotyczące oka:zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia,
wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku,świąd oka,
zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk
powiek,nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka.
Objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe),
uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.
Częstość nieznana(nie może być określona na podstawie dostępnych danych)
Działania dotyczące oka:obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na
brzegach powiek.
Objawy ogólne:nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność,zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej
zaczerwienienie,ogólne osłabienie, złe samopoczucie.U pacjentów ze znacznie uszkodzoną przednią, przezroczystą warstwą oka
(rogówką), bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na rogówce spowodowane przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia

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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