
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Cataroft, 10 ml roztwór, krople do oczu jaskra
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent Unimed Pharma

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Zawartość 1 x 10 ml

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Sposób użycia

Umyć ręce i przyjąć wygodną pozycję.
Odkręcić butelkę.
Butelkę skierowaną ku dołowi trzymać między kciukiem i palcem wskazującym.
Użyć palca, aby delikatnie odciągnąć powiekę ku dołowi.
Trzymać końcówkę zakraplacza blisko oka. Podczas stosowania końcówka zakraplacza nie może dotykać powierzchni oka oraz powieki.
Delikatnie ścisnąć butelkę, tak aby jedna kropla dostała się do oka a, następnie powoli zamknąć powieki.
Delikatnie ucisnąć palcem kącik oka przy nosie. Przytrzymać przez ok. 1 minutę, mając oko zamknięte.
Powyższe kroki powtórzyć dla drugiego oka, jeśli zostało zalecone przez lekarza.
Niezwłocznie po zastosowaniu zakręcić butelkę, aby końcówka zakraplacza nie uległa zabrudzeniu.

Okres przyjmowania i dawkę określa lekarz. Zazwyczaj stosuje się 1-2 krople do każdego oka od 2 do 4 razy dziennie do worka
spojówkowego.

Stosowanie soczewek kontaktowych

Przed zastosowaniem kropli CATAROFT należy ściągnąć soczewki kontaktowe. Soczewki kontaktowe można założyć po co najmniej 20
minutach od zakroplenia kropli CATAROFT.

Przeciwwskazania

Nie stosować kropli CATAROFT w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik preparatu.
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Nie stosować kropli CATAROFT w następujących przypadkach:

podczas ciąży i karmienia piersią,
jeżeli u pacjenta stwierdzono przewlekłe ropne zapalenie skóry twarzy,
jeżeli występuje skaza krwotoczna,
u pacjentów z nieprawidłową czynnością tarczycy,
u noworodków.

Ostrzeżenia

Bez konsultacji z okulistą preparat można stosować do zwykłego nawilżania oka i w tym celu należy wkropić go do oka lub zrobić okład
na powieki. Produkt może być również pomocniczo stosowany do nawilżania oka podczas niektórych procesów wchłaniania (w
szczególności wysięków, krwawień do ciała szklistego oraz zaćmy o różnej etiologii).
CATAROFT przeznaczony jest zarówno dla dorosłych jak i dzieci.
W przypadku stosowania innych preparatów okulistycznych, należy aplikować je nie wcześniej niż po 5 minutach od zastosowania kropli
CATAROFT.
Zastosowanie kropli CATAROFT może wpływać na działanie równocześnie podawanych preparatów okulistycznych. Dlatego należy
poinformować lekarza o wszystkich stosowanych obecnie lub w przeszłości preparatach okulistycznych oraz tych, które będą w
przyszłości przyjmowane, zarówno wydawanych bez recepty, jak i na receptę.
Krople CATAROFT są zwykle bardzo dobrze tolerowane. Bezpośrednio po wkropleniu może pojawić się chwilowe, lekkie pieczenie lub
kłucie.
Bezpośrednio po zastosowaniu kropli CATAROFT może pojawić się krótkotrwałe nieostre widzenie, co może utrudnić prowadzenie
pojazdów mechanicznych i obsługę maszyn. Należy powstrzymać się od prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn przez
co najmniej 15 minut od zastosowania kropli CATAROFT.
Niekontrolowane i długotrwałe podawanie kropli (w zbyt dużych dawkach) u pacjentów wrażliwych może prowadzić do tzw. „jodyzmu”,
podrażnienia i przekrwienia spojówek, nadmiernego łzawienia, obrzęku powiek (obrzęk Quinckego) i gruczołu łzowego. W przypadkach
tych mogą również wystąpić następujące objawy skórne:
zaczerwienienie,
trądzik,
zapalenie skóry
plamica.
W przypadku pojawienia się któregokolwiek z wymienionych powyżej działań niepożądanych lub innych nietypowych reakcji, należy
bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: UNIMED PHARMA

Pozwolenie: CE*
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