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Allergodil krop.dooczu,roztwór 0,5mg/ml 6m
 

Cena: 28,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 6 ml (butelka)

Producent MEDA PHARMA GMBH & CO.KG

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Azelastinum

Opis produktu
 

O produkcie
Allergodil, 0,5 mg /ml, krople do oczu, 6 ml

Opis
Allergodil to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym do stosowania w alergicznym zapaleniu spojówek. Łagodzi objawy
swędzenia, zaczerwienienia oraz łzawienia oczu.

Skład
Substancją czynną jest: azelastyna (Azelastini hydrochloridum).

1 ml roztworu (kropli) zawiera 0,5 mg chlorowodorku azelastyny.

Substancje pomocnicze: benzalkoniowy chlorek, sodu wersenian, hypromeloza, sorbitol – roztwór 70%, sodu wodorotlenek, woda do
wstrzykiwań.

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

Lek do stosowania do oczu.
Dzieci od 4 roku życia, młodzież i dorośli: 1 kropla do każdego oka, 2 razy dziennie (rano i wieczorem). W ciężkich przypadkach dawkę
można zwiększyć do 1 kropli do każdego oka, 4 razy dziennie.

Sezonowe zapalenie spojówek: powyższe dawkowanie dotyczy dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat. W przypadku przewidywanej
ekspozycji na alergen, lek Allergodil, krople do oczu powinien być użyty profilaktycznie przed opuszczeniem domu.

Niesezonowe (całoroczne) zapalenie spojówek: powyższe dawkowanie dotyczy dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
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 Działanie
Allergodil wykazuje działanie przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe). Lek zapobiega działaniu histaminy wytwarzanej przez organizm
w wyniku reakcje alergicznej.

Wskazania
Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego sezonowego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 4 lat.
Leczenie objawów całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Allergodil:

w przypadku nadwrażliwości na chlorowodorek azelastyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):

łagodne, przemijające podrażnienie oczu (pieczenie, świąd, łzawienie).
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):

gorzki smak w ustach.
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):

reakcje alergiczne.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Kropli Allergodil nie należy stosować w leczeniu infekcji oka.
Stosowanie leku omówić z lekarzem jeśli zachodzi prawdopodobieństwo, że występujące objawy ze strony oczu nie są spowodowane
przez alergię. Dotyczy to szczególnie sytuacji, gdy objawy dotyczą jednego oka; jeśli objawy nie ustąpią po 48 godzinach od
zastosowania leku.
Lek zawiera chlorek benzalkoniowy - może powodować punkcikowe zapalenie rogówki.
Po zastosowaniu kropli nie zaleca się noszeni soczewek kontaktowych. Leku nie stosować na soczewki i po jego aplikacji należy
odczekać 15 minut przed ponownym założeniem.
Lek po pierwszym otwarciu ważny jest 4 tygodnie.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować leku u dzieci poniżej 4 lat w przypadku sezonowego alergicznego zapalenia spojówek.

Nie stosować leku u osób poniżej 12 lat w przypadku niesezonowego (całorocznego) alergicznego zapalenia spojówek.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Po zakropleniu może wystąpić łagodne i przemijające podrażnienie oczu. Lek nie powinien zaburzać widzenia. Jeśli występują jednak
zaburzenia widzenia, nie powinno się prowadzić pojazdów do momentu ustąpienia objawów.

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
MEDA Pharma GmbH & Co. KG
Benzstrasse 1
61352 Bad Homburg, Niemcy
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