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Starazolin Free krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 23,30 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (butelka)

Postać krop.do oczu, roztw.

Producent ZAKŁ. FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Produkt leczniczy w postaci sterylnego roztworu kropli do oczu bez zawartości środka konserwującego przeznaczony do stosowania w
celu zmniejszenia przekrwienia spojówek.

Skład:
1 ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku. Krople do oczu, roztwór. Przejrzysty, bezbarwny roztwór (pH 6,2 - 6,5;
osmolalność 0,265 - 0,306 osmol/kg).

Wskazania:
Zmniejszanie przekrwienia spojówek u pacjentów z niezakaźnym podrażnieniem oka, wywołanym np. przez dym, kurz, wiatr, chlorowaną
wodę, światło lub reakcję alergiczną (np. katar sienny).

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
Jeśli nie przepisano inaczej, zakraplać jedną kroplę do każdego podrażnionego oka 2-3 razy na dobę.

 Dzieci w wieku 2-12 lat:
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku 2-12 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat:
Lek jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Przed zastosowaniem leku u dzieci należy skonsultować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną.

Jaskra z wąskim kątem przesączania.

Ciężka choroba układu krążenia (np. choroba tętnic wieńcowych serca lub nadciśnienie tętnicze).

Guz chromochłonny nadnerczy.

Rozrost gruczołu krokowego.

Zaburzenia przemiany materii (np. nadczynność tarczycy, cukrzyca, porfiria).

Stosowanie inhibitorów monoaminooksydazy (IMAO), trójpierścieniowych leków przeciwdepresyjnych lub innych leków, które mogą
podwyższać ciśnienie tętnicze.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Opakowanie: 10 ml

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 25913

Podmiot odpowiedzialny
Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące
działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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