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Allergo-Comod krople do oczu 10 ml
 

cena: 20,60 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/1ml

Kategoria Lek

Opakowanie 10 ml

Postać krople do oczu

Producent Ursapharm Arznemittel GmbH

Substancja
czynna

Kromoglikan sodowy

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Skład:

1 ml izotonicznego roztworu zawiera: kromoglikan sodowy 20 mg, wersenian sodowy 1 mg, sorbitol 40 mg, wodę do wstrzykiwań do 1
ml

Kromoglikan sodowy stabilizuje błony komórek tucznych, które zetknęły się z antygenem, zapobiegając w ten sposób degranulacji i
uwolnieniu wielu mediatorów chemicznych. Mediatory te, to między innymi histamina i kininy. Pośredniczą one we wczesnych reakcjach
alergicznych typu l. Prostaglandyny i leukotrieny biorą udział w późnych reakcjach zapalnych typu IV i powstaję w wyniku prowokowanej
stymulacji. Kromoglikan sodowy jest również antagonistą wapnia. Skutkiem jego działania jest powstrzymanie degranulacji komórek
tucznych i zapobieganie uwolnieniu histaminy.

Wskazania:

Ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek, np. : zapalenie spojówek spowodowane katarem siennym, wiosenne alergiczne
zapalenie rogówki i spojówek.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na składniki leku.

Dawkowanie:

O ile lekarz nie zaleci inaczej, należy zakroplić do worka spojówkowego nie więcej niż 1 kroplę roztworu, 4 razy na dobę do każdego oka.
Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Działania niepożądane:
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W rzadkich przypadkach może wystąpić przemijające pieczenie oczu, uczucie obecności ciała obcego w oku, przekrwienie i obrzęk
spojówek. Objawy te zwykle samoistnie ustępowały. W przypadku podejrzewania wystąpienia uczulenia na krople Allergo-COMOD należy
skontaktować się z lekarzem

Interakcje:

Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu. Należy poinformować
lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

Uwagi:

Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności
Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone. Należy zwrócić się do lekarza okulisty z zapytaniem, czy
pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek kontaktowych. W przypadku uzyskania
potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a soczewki założyć ponownie na oczy po
upływie 15 minut.

Ciąża i laktacja
Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w l trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania w dalszym
okresie ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Wpływ leku na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych
Po zastosowaniu preparatu mogą wystąpić przemijające zaburzenia widzenia, co może wydłużyć czas reakcji u osób prowadzących
pojazdy oraz obsługujących maszyny.

Sposób zakraplania preparatu do oka:
zdjąć kapturek z butelki. Podczas pierwszego zakroplenia odwrócić butelkę do góry dnem i przyciskać kilkakrotnie dno butelki, aż do
ukazania się pierwszej kropli. Od tej chwili dozownik jest przygotowany do podawania kropli po każdym przyciśnięciu dna butelki.
Zakroplić lek do worka spojówkowego. Powoli zamknąć oko w celu rozprowadzenia preparatu na całą powierzchnię oka. Dozownik
podaje zawsze kroplę o równej wielkości, wypływającą z tą samą prędkością. Po podaniu leku należy butelkę zamknąć kapturkiem,
unikając dotykania końcówki zakraplacza.

W przypadku wrażenia. że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Allergo-COMOD - krople do oczu jest lekiem szczególnie dobrze tolerowanym, ponieważ nie zawiera konserwantów. Było to możliwe
dzięki zastosowaniu mechanicznie działającej pompki zwanej systemem COMOD. Dlatego też, w przeciwieństwie do tradycyjnych
pojemników kropli do oczu, podczas zakrapiania systemem COMOD naciska się na dno butelki. Leczenie alergicznego zapalenia
spojówek jest długotrwałą terapią, której nie należy przerywać. Dlatego szczególnie ważne jest regularne zaopatrywanie się w ten lek.
Jedna butelka kropli do oczu Allergo-COMOD wystarcza na około 1 miesiąc.

Przedawkowanie
Nie obserwowano uogólnionych objawów niepożądanych po przypadkowym spożyciu kromoglikanu sodu w postaci kropli do oczu.

Przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25°C.
Preparat może być stosowany do 12 tygodni po otwarciu butelki.
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