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STARAZOLIN Alergia krop.dooczu,roztw. 1mg/
 

Cena: 34,99 PLN

Opis słownikowy

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Opis
Krople do oczu Starazolin Alergia to lek stosowany w ocznych objawach sezonowego alergicznego zapalenia spojówek. Starazolin
Alergia zawiera olopatadynę, łagodzącą takie objawy jak łzawienie, świąd, zaczerwienienie oraz obrzęk powiek i spojówek. Krople są
dedykowane dla osób dorosłych.

Skład
Substancją czynną leku jest olopatadyna (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w postaci olopatadyny chlorowodorku).

Substancje pomocnicze: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbat 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda
wysokooczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować 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.

Krople podawać do worka spojówkowego. W przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy wyjąć je przed aplikacją leku i
odczekać min. 15 minut przed ich założeniem.

Zalecane dawkowanie Starazolin Alergia u osób dorosłych to 1 kropla do oka/oczu 2 razy dziennie (rano i wieczorem). Przerwa pomiędzy
kolejnymi dawkami leku wynosi co najmniej 8 godzin.

Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. W razie braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu 3 dni od rozpoczęcia stosowania
leku należy skonsultować się z lekarzem. O ile jest to niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po
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 konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku dłużej niż 4 miesiące.

Działanie
Krople do oczu Starazolin Alergia zawierają olopatadynę, czyli substancję przeciwdziałającą histaminie (podstawowemu mediatorowi
odpowiedzi alergicznej u ludzi). Lek zmniejsza nasilenie reakcji uczuleniowej.

Wskazania
Krople do oczu Starazolin Alergia stosuje się w leczeniu ocznych objawów sezonowego zapalenia spojówek. Objawia się ono
łzawieniem, świądem i zaczerwienieniem oczu, a także obrzękiem spojówek oraz powiek. Alergicznemu zapaleniu spojówek może
towarzyszyć również wodnisty katar czy kichanie, które Starazolin Alergia także ogranicza. Lek jest przeznaczony dla osób dorosłych ze
zdiagnozowanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.

Przeciwwskazania
Nie stosować kropli Starazolin Alergia u osób uczulonych na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
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