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Allergo-Comod 0,02g/1ml, krople do oczu, 10ml
 

Cena: 19,59 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Działanie:
Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek np. zapalenie spojówek spowodowane katarem
siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

Wskazania:
Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek np. zapalenie spojówek spowodowane katarem
siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

Przeciwwskazania:
Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie są znane interakcje
kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Allergo-COMOD® krople do oczu może powodować działania niepożądane. W rzadkich przypadkach może wystąpić
przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk spojówek. Objawy te zwykle samoistnie
ustępowały. W przypadku podejrzewania wystąpienia uczulenia na krople Allergo-COMOD® pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem. U niektórych osób w czasie stosowania leku mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych
objawów niepożądanych, nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Dawkowanie:
Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj
zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo. Nie dotykać
końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni. W przypadku użycia większej dawki leku: Nie odnotowano
przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.
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Interakcja:
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Substancja czynna: 
Natrii cromoglicas
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