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Allergocrom 0,02g/1ml, krople do oczu, 10ml
 

Cena: 16,86 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład
Substancja czynna: sodu kromoglikan (Natrii cromoglicas). 1ml kropli zawiera 20mg sodu kromoglikanu oraz substancje pomocnicze:
benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Działanie 
Produkt leczniczy Allergocrom w postaci kropli do oczu jest wskazany w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia spojówek.
Kromoglikan sodowy czyli substancja czynna zastosowana w produkcie wykazuje działanie przeciwalergiczne.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Allergocrom Krople do oczu wskazany do stosowania w leczeniu ostrego i przewlekłego zapalenia spojówek.

Informacje dodatkowe
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Możliwość zastosowania u kobiet w okresie ciąży i laktacji należy skonsultować z lekarzem. Ze względu na możliwość
wystąpienia przemijającego zaburzenia widzenia może nastąpić wydłużenie czasu reakcji u osób, które prowadzą pojazdy lub obsługują
maszyny. Należy zużyć w ciągu 6 tygodni od pierwszego otwarcia. Ze względu na zawartość chlorku benzalkoniowego nie należy
stosować z miękkimi soczewkami kontaktowymi. Możliwość noszenia twardych soczewek mimo alergicznego zapalenia oczu powinien
stwierdzić lekarz okulista, wówczas należy zdejmować twarde soczewki przed zakropleniem leku, a następnie po upływie 15 minut od
aplikacji je zakładać.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 4. roku życia.

Działania niepożądane:
U niektórych osób mogą wystąpić działania niepożądane. Rzadko: przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku,
przekrwienie i obrzęk spojówek.

Dawkowanie
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według wskazówek na ulotce. Dorośli, dzieci powyżej 4. roku życia: aplikować jedną kroplę
do każdego worka spojówkowego cztery razy na dobę. Leczenie należy kontynuować nawet po ustąpieniu objawów, zalecane jest
stosowanie leku aż do momentu zakończenia ekspozycji na alergen (np. kurz, pyłki).
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