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Starazolin Free krople do oczu 10 ml
 

Cena: 24,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Krople

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Starazolin FREE to jedyny lek na czerwone oko bez konserwantów.
Starazolin FREE to szybkie działanie - miejscowe zastosowanie tego leku na spojówkę oka prowadzi w ciągu kilku minut do
zwężenia naczyń, utrzymującego się przez 4 do 8 godzin.
Starazolin FREE to wygoda stosowania – jedyny lek na czerwone oko z zakraplaczem w systemie 3K, dzięki któremu można
przygotować kroplę przed aplikacją do oka.
Starazolin FREE jest w buteleczce o pojemności 10ml i zawiera zakraplacz z systemem 3K.
Dla pacjentów z podrażnieniem i zaczerwienieniem oczu, wywołanym przez dym, wiatr, chlorowaną wodę lub światło lub reakcję
alergiczną (np. katar sienny, uczulenia na pyłki).
Starazolin FREE nie zastąpi bazowego, czerwonego Starazolinu. Jest jego droższą, bardziej jakościową (w rozumieniu braku
konserwantów) wersją dla pacjentów, dla których brak konserwantów ma większe znaczenie niż niska cena.

Skład
1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzolinytetryzolinytetryzoliny. Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas borowy, boraks, woda
oczyszczona.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
Jeśli nie przepisano inaczej, zakraplać jedną kroplę do każdego podrażnionego oka 2 do 3 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat
Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 12 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Dzieci w wieku poniżej 2 lat
Lek Starazolin Free jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.
Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku u dzieci.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

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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