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Azelastin COMOD, krople do oczu, roztwór, 0,5mg, 10ml
 

Cena: 30,47 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 poj.

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład 
Substancja czynna leku: azelastyny chlorowodorek w stężeniu 0,50mg/ml. Jedna kropla leku o objętości około 30mcl zawiera 0,015mg
chlorowodorku azelastyny (Azelastini hydrochloridum). Pozostałe składniki: disodu edetynian, hypromeloza, sorbitol, sodu wodorotlenek
(do korekty pH) i woda do wstrzykiwań.

Działanie
Azelastyna wykorzystana w leku Azelastin COMOD to substancja zaliczana do grupy leków przeciwhistaminowych. Jej działanie opiera
się na hamowaniu wpływu substancji, wśród nich histaminy. Histamina jest wytwarzana przez organizm ludzki w trakcie reakcji
alergicznej. Wskazaniem do stosowania kropli są objawy zapalenia spojówek wywołane przez katar sienny oraz alergeny takie jak:
roztocza kurzu domowego czy sierść zwierząt.

Zastosowanie
Lek Azelastin COMOD 0,5mg/ml krople do oczu wskazany w leczeniu i profilaktyce objawów alergicznego zapalenia spojówek
(sezonowego) u dzieci powyżej 4. roku życia i u dorosłych oraz w leczeniu objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u
dzieci powyżej 12. roku życia i u dorosłych.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej, poniżej 25st. C. Nadaje się do stosowania
maksymalnie do 12 tygodni od pierwszego otwarcia. Przed zastosowaniem leku należy poinformować lekarza o innych przyjmowanych
lekach, przyjmowanie kropli przez kobiety w ciąży i matki karmiące również wymaga konsultacji lekarskiej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek azelastyny lub pozostałe substancje zawarte w leku. Nie stosować
podczas noszenia miękkich soczewek kontaktowych.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy niepożądane. Najczęściej jest to łagodne podrażnienie oczu o charakterze
przejściowym. Rzadziej zaburzenia układu nerwowego (gorzki smak w ustach) lub zaburzenia układu immunologicznego, reakcje
alergiczne (wysypka, swędzenie).

Dawkowanie
Lek do stosowania wyłącznie do oczu. Stosować według zaleceń lekarza lub farmaceuty. Jeśli lekarz nie zaleci inaczej, należy stosować:
w przypadku sezonowego alergicznego zapalenia spojówek (zaburzenia oczu powodowane katarem siennym): dorośli, dzieci powyżej 4.
roku życia: jedna kropla do każdego oka, stosować dwa razy na dobę – rano i wieczorem. Dawkę można zwiększyć maksymalnie do 4
kropli na dobę; w przypadku całorocznego, niesezonowego zapalenia spojówek (alergiczne zaburzenia oka): dorośli i dzieci powyżej 12.
roku życia: jedna kropla do każdego oka, stosować dwa razy na dobę. Można zwiększyć dawkę dobową maksymalnie do 4 kropli. Lek
Azelastin COMOD można stosować nie dłużej niż 6 tygodni.
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