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Starazolin 0,5mg/ml, krople do oczu, 2x5ml
 

cena: 14,82 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml (2 x 5ml)

Postać krople do oczu

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Starazolin 0,5mg/ml, krople do oczu to lek zawieraj?cy substancj? czynn? - tetryzolin?, która jest amin?
sympatykomimetyczn?, pochodn? imidazoliny. Po miejscowym zastosowaniu leku do worka spojówkowego,
zw??eniu ulegaj? ma?e naczynia krwiono?ne, co powoduje zmniejszenie przekrwienia i obrz?ku spojówek.
Starazolin ?agodzi objawy towarzysz?ce: pieczenie, ?wi?d, bolesno??, nadmierne ?zawienie i podra?nienie.

Wskazania
 Stosuje si? w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrz?k i przekrwienie spojówek, wywo?anych
czynnikami dra?ni?cymi, takimi jak: kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe ?wiat?o s?oneczne,
chlorowana woda, kosmetyki, a tak?e w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie
na py?ki traw.

Stosowanie
 Lek stosuje si? miejscowo do worka spojówkowego.
Doro?li i dzieci powy?ej 2 lat: zwykle wkrapla si? od 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dob?. Nale?y unika?
d?ugotrwa?ego stosowania leku, szczególnie u dzieci.
Stosowanie leku u dzieci poni?ej 2 lat jest przeciwwskazane.
Nie nale?y przekracza? zalecanej dziennej dawki.

Sk?ad
 Substancja czynna: tetryzolina.
1 ml kropli zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku.
Pozosta?e sk?adniki: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy,
woda wysokooczyszczona.
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Przeciwwskazania
 Nie stosowa? Staralozin:
• je?li pacjent ma uczulenie na tetryzoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
• u dzieci poni?ej 2 lat;
• je?li pacjent ma jaskr?, szczególnie z w?skim k?tem lub inne ci??kie schorzenia oczu;
• je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych i dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego, b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Zak?ady Farmaceutyczne POLPHARMA SA
ul. Pelpli?ska 19,
83-200 Starogard Gda?ski
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