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Zabak 0,25 mg/ml krople do oczu 5 ml
 

Cena: 48,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 5 ml

Postać Krople

Producent THEA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Ketotifenum

Opis produktu
 

Wstęp
Zabak krople do oczu – objawy sezonowego alergicznego zapalenia spojówek

Zabak krople do oczu to lek bez recepty przeznaczony do stosowania w przypadku objawów sezonowego, alergicznego zapalenia
spojówek. Może być stosowany przez dzieci powyżej 3. roku życia i dorosłych.
Formuła produktu zawiera substancję czynną ketotifen 0,25 mg/ml w formie ketotifenu wodorofumaranu, oraz substancje pomocnicze
– glicerol, wodorotlenek sodu i wodę do wstrzykiwań.

Sezonowe alergiczne zapalenie spojówek to choroba, która pojawia się na skutek niewłaściwej reakcji układu immunologicznego na
alergen. Mogą nim być np. pyłki roślin wiatropylnych, sierść zwierząt domowych, kurz, roztocza, pleśnie. Typowymi objawami tej
dolegliwości są:
● świąd oczu,
● łzawienie,
● przekrwienie spojówek,
● obrzęk spojówek,
● wrażliwość na światło,
● wodnisty katar,
● kichanie,
● swędzenie w uszach i nosie.
Sezonowe zapalenie spojówek daje symptomy tylko podczas kontaktu z alergenem – objawy nie występują przez cały rok, ale wystarczy
np. że rozpocznie się sezon pylenia danego drzewa, aby się pojawiły.
Dlatego też diagnoza choroby jest dość prosta. Pacjent sam potrafi określić, kiedy i co go uczula. Potwierdzeniem mogą być testy
alergiczne.
Aby złagodzić dolegliwości towarzyszące sezonowemu alergicznemu zapaleniu spojówek, można sięgnąć po leki bez recepty takie jak 
krople do oczu Zabak.
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Obecny w recepturze ketotifen to substancja antyhistaminowa. Zatrzymuje działanie receptorów histaminowych typu 1 oraz produkcję
histaminy i mediatorów reakcji alergicznej. Zmniejsza przenoszenie się tych substancji z komórek do miejsca powstania odczynu
alergicznego. W ten sposób ketotifen hamuje wpływ histaminy, która bierze udział w wywoływaniu objawów alergicznych. Składnik
aktywny kropli do oczu Zabak redukuje objawy alergii już po kilku minutach od umieszczenia środka w worku spojówkowym.

Lek należy wstrzykiwać bezpośrednio do chorego oka 2 razy na dobę, czyli rano i wieczorem po 1 kropli. Przed użyciem należy wylać 5
kropli preparatu i dokładnie umyć dłonie, aby nie wprowadzić bakterii do worka spojówkowego. Następnie trzeba popatrzeć w górę, lekko
pociągnąć w dół dolną powiekę i wkropić lek do oka. Po aplikacji należy zamknąć powiekę i ucisnąć wewnętrzny kącik oka, aby lek się nie
rozprzestrzenił. Trzeba pamiętać o tym, żeby nie dotykać palcem ani końcówką zakraplacza powierzchni oka. Po zabiegu należy
dokładnie zamknąć butelkę. Jeśli po 7. dniach stosowania leku nie nastąpi żadna poprawa lub objawy będą się nasilać, należy
niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Produkt nie powinien być stosowany przez kobiety w ciąży. W przypadku mam karmiących nie ma badań, które potwierdzałyby, że lek
przenika do mleka. Jednakże przed jego użyciem należy najpierw skontaktować się ze specjalistą.
Produktu nie wolno połykać. Należy go używać dokładnie według wskazówek, jeśli lekarz nie zalecił inaczej. W przypadku wątpliwości
odnośnie do dawkowania preparatu trzeba skontaktować się z pracownikiem ochrony zdrowia.

Produkt należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Preparat należy zużyć w przeciągu 3. miesięcy po
otwarciu.

Skład
1 ml zawiera 0,345 mg wodorofumaranu ketotifenu, co odpowiada 0,25 mg ketotifenu. Substancje pomocnicze: glicerol, sodu
wodorotlenek (do ustalenia pH), woda do wstrzykiwań

Wskazania i działanie
Lek w postaci kropli do oczu wskazany w leczeniu objawów sezonowego alergicznego zapalenia spojówek:

zawiera ketotifen– środek przeciwalergiczny o wielokierunkowym mechanizmie działania
może być stosowany przez dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia
nie zawiera konserwantów
w wygodnej i bezpiecznej butelce ABAK
można go stosować do 3 miesięcy po pierwszym otwarciu

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Dawkowanie
Dorośli, osoby w podeszłym wieku, dzieci w wieku powyżej 3 lat:
Zalecana dawka to 1 kropla do chorego oka lub oczu dwa razy na dobę (rano i wieczorem).

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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