
 
Apteka Dyżurna

11 Listopada 21a, Stargard
+48 508903299

  

Starazolin Alergia 1 mg/ml, krople do oczu, 2X5 ml
 

cena: 37,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent INNE

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Czym są krople Starazolin Alergia i jak je stosować?

Starazolin Alergia jest lekiem przeciwalergicznym stosowanym do oczu. Jego działanie polega na zmniejszaniu nasilenia reakcji
uczuleniowych.
Jakie są wskazania do zastosowania Starazolin Alergia?

Lek Starazolin Alergia jest przeznaczony do leczenia objawów ocznych (świąd, łzawienie, zaczerwienienie, obrzęk powiek i spojówek) u
pacjentów z rozpoznanym sezonowym alergicznym zapaleniem spojówek.
Lek może być stosowany tylko u osób dorosłych.Alergiczne zapalenie spojówek. Niektóre substancje (alergeny), takie jak pyłki roślin,
kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje uczuleniowe, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, łzawieniem, a
także obrzękiem powierzchni oka (bez zaburzeń widzenia). Objawy te występują nagle, mają ostry i przemijający przebieg. Często
towarzyszą im wodnisty katar i kichanie lub swędzenie w nosie i w uszach.W przypadku współistnienia objawów ze strony nosa (katar,
kichanie, świąd) podanie leku Starazolin Alergia do oka zmniejsza ich nasilenie.

Substancja czynna: Olopatadinum
Skład

Substancją czynną leku jest olopatadyna (w postaci olopatadyny chlorowodorku). Każdy ml roztworu zawiera 1 mg olopatadyny (w
postaci olopatadyny chlorowodorku).

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbat 80, kwas solny rozcieńczony (do ustalenia pH), woda
wysokooczyszczona.
Jak stosować krople Starazolin Alergia?

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.
Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.Przed zastosowaniem leku należy wyjąć soczewki kontaktowe i odczekać co
najmniej 15 minut przed ich ponownym założeniem.Dorośli:Zalecana dawka to:Jedna kropla do oka lub oczu, dwa razy na dobę - rano i
wieczorem. Należy zachować co najmniej 8 godzin przerwy pomiędzy zakropleniem dawek.Krople należy stosować zgodnie z podanym
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 powyżej dawkowaniem o ile lekarz nie zaleci innego dawkowania. W przypadku braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu
trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem. Czas leczenia wynosi do dwóch tygodni. O ile jest to
niezbędne, leczenie można kontynuować przez okres do czterech miesięcy po konsultacji lekarskiej. Nie należy stosować leku dłużej niż
4 miesiące.Starazolin Alergia należy podawać wyłącznie do oczu.
Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Leku Starazolin Alergia nie należy stosować u dzieci i młodzieży w wieku poniżej 18 lat.
Kiedy nie stosować leku Starazolin Alergia?

Jeśli pacjent ma uczulenie na olopatadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Zawartość:

2 X 5 ml

Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA

Pozwolenie: MZ 25314
Ważne przed zastosowaniem Ostrzeżenia

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W
przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

W razie braku poprawy lub pogorszenia się objawów w ciągu trzech dni od rozpoczęcia stosowania leku należy skonsultować się z
lekarzem.
Należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy reakcji nadwrażliwości, w tym
problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy. W przypadku ciężkiej reakcji alergicznej konieczne może być natychmiastowe
leczenie doraźne.Należy wyjąć soczewki kontaktowe przed zastosowaniem leku Starazolin Alergia i odczekać co najmniej 15 minut
przed ich ponownym założeniem.
Ciąża i laktacja

Jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed
zastosowaniem tego leku.
Nie należy stosować leku Starazolin Alergia w czasie ciąży ani podczas karmienia piersią.
Prowadzenie pojazdów

Przez pewien czas po zakropleniu leku Starazolin Alergia widzenie może być niewyraźne. Nie należy prowadzić pojazdów lub obsługiwać
maszyn aż do poprawy stanu widzenia.
Lek Starazolin Alergia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.
Lek Starazolin Alergia - działania niepożądane

Należy przerwać leczenie i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub Oddziałem Ratunkowym najbliższego szpitala jeśli wystąpią
jakiekolwiek objawy reakcji nadwrażliwości, w tym problemy z oddychaniem, obrzęk gardła lub twarzy.
W przypadku ciężkiej reakcji alergicznej konieczne może być natychmiastowe leczenie doraźne.W trakcie stosowania leku Starazolin
Alergia zaobserwowano następujące działania niepożądane:Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)

  Działania dotyczące oka: ból oka, podrażnienie oka, suchość oka, nietypowe odczucia wewnątrz oka.
  Objawy ogólne: bóle głowy, nieprzyjemny smak w ustach, suchość błony śluzowej nosa, zmęczenie.

Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100 pacjentów)

  Działania dotyczące oka: zaburzenia rogówki, zapalenie powierzchni oka z uszkodzeniem jego powierzchni lub bez uszkodzenia,
wydzielina z oka, nadwrażliwość na światło, niewyraźne lub ograniczone widzenie, kurcz powiek, uczucie dyskomfortu w oku, świąd oka,
zaburzenia spojówek, uczucie obecności ciała obcego w oku, zwiększone wytwarzanie łez, zaczerwienienie lub obrzęk powiek,
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 nieprawidłowości w obrębie powiek, zaczerwienienie oka.

  Objawy ogólne: zapalenie błony śluzowej nosa, zawroty głowy, nieprawidłowe lub upośledzone czucie, zapalenie skóry (kontaktowe),
uczucie pieczenia skóry, suchość skóry.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

  Działania dotyczące oka: obrzęk rogówki, obrzęk oka, zapalenie spojówek, zmiana wielkości źrenicy, zaburzenia widzenia, strupki na
brzegach powiek.

  Objawy ogólne: nadwrażliwość, obrzęk twarzy, senność, duszność, zapalenie zatok, nudności, wymioty, zapalenie skóry i jej
zaczerwienienie, ogólne osłabienie, złe samopoczucie.

U pacjentów ze znacznie uszkodzoną przednią, przezroczystą warstwą oka (rogówką), bardzo rzadko obserwowano mętne plamy na
rogówce spowodowane przez odkładanie się wapnia w trakcie leczenia.

Zgłaszanie działań niepożądanych:

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych:

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa,

tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.
Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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