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Allergocrom krop.do oczu 0,02 g/ml 10 ml
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 10 ml

Producent URSAPHARM POLAND SP.Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Natrii cromoglicas

Opis produktu
 

O produkcie
Allergocrom, 20 mg/ml, krople do oczu, 10 ml

Opis
Allergocrom to produkt leczniczy do stosowania w przewlekłych i ostrych zapaleniach spojówek.

Skład
Substancją czynną jest: sodu kromoglikan.

1 ml kropli zawiera 20 mg sodu kromoglikanu (Natrii cromoglicas).

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, disodu edetynian, glukoza jednowodna, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dzieci od 4 roku życia i dorośli: 1 kropla do worka spojówkowego 4 razy na dobę.

Leczenia preparatem Allergocrom krople do oczu nie należy przerywać po ustąpieniu objawów, należy je kontynuować aż do ustania
kontaktu z alergenem np.: pyłkami kwiatów, kurzem.

Działanie
Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych poddanych działaniu antygenów i tym samym zapobiega ich degranulacji oraz
uwalnianiu różnych mediatorów chemicznych, którymi są cząsteczki aktywne biologicznie. Są one syntetyzowane i magazynowane w
komórkach tucznych (tj. histamina, kininy) i uwolnione, pośredniczą w natychmiastowej reakcji alergicznej I typu lub są syntetyzowane
po prowokowanej stymulacji (tj. prostaglandyny, leukotrieny) i pośredniczą w opóźnionej reakcji zapalnej IV typu. Kromoglikan sodowy
jest również antagonistą wapnia. Kromoglikan blokuje receptor immunoglobuliny E połączony z kanałem wapniowym i tym samym
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 blokuje przepływ wapnia do komórki, normalnie mający miejsce po związaniu IgE. W efekcie końcowym spowalnia się degranulacja
komórek tucznych i unika się uwolnienia histaminy.

Wskazania
Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Allergocrom:

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występujące działania niepożądane:

przemijające pieczenie oczu,
uczucie obecności ciała obcego w oku,
przekrwienie i obrzęk spojówek.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - nie stosować z miękkimi soczewkami kontaktowymi.
Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oczu, możliwe jest używanie twardych
soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć twarde soczewki kontaktowe,
zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie po upływie 15 minut.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.
Po pierwszym otwarciu butelki lek można stosować przez 6 tygodni.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi miejscowo do oczu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 4 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przez kilka minut przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób
prowadzących pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
URSAPHARM NIEMCY
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