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Starazolin Free 0,5mg/ml, krople do oczu, 10 ml
 

cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 10 ml

Postać krople

Producent MCNEIL

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Oczy

Opis produktu
 

Jakie są wskazania do stosowania Starazolin Free?

Lek ten stosuje się w przypadku niezakaźnego podrażnienia (lub) zaczerwienienia oka, wywołanego przez dym, wiatr, chlorowaną wodę
lub światło, jak również w przypadku alergicznego zapalenia oka (np. kataru siennego, uczulenia na pyłki).

Miejscowe zastosowanie tego leku na spojówkę oka prowadzi w ciągu kilku minut do skurczu naczyń włosowatych (zwężenia naczyń),
utrzymującego się przez 4 do 8 godzin.

Lek ten można stosować tylko w przypadku łagodnego podrażnienia oczu. Podrażnienie lub zaczerwienienie oka jest często objawem
poważnego schorzenia oka.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Starazolin Free). W razie wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem
tego leku. Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: Tetryzolini hydrochloridum

Skład leku Starazolin Free

Substancją czynną leku jest tetryzoliny chlorowodorek. Jeden ml kropli do oczu zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku.

Pozostałe składniki to: sodu chlorek, kwas borowy, boraks, woda oczyszczona.

Jak stosować lek Starazolin Free?

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
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 Jeśli nie przepisano inaczej, zakraplać jedną kroplę do każdego podrażnionego oka 2 do 3 razy na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat

Nie zaleca się stosowania tego leku u dzieci w wieku od 2 do 12 lat bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Dzieci w wieku poniżej 2 lat

Lek Starazolin Free jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Należy zawsze skonsultować się z lekarzem przed zastosowaniem tego leku u dzieci.

Okres stosowania

Jeśli po upływie 2 dni od rozpoczęcia leczenia nie nastąpiła poprawa lub podrażnienie i zaczerwienienie oka utrzymują się lub nasilają,
należy natychmiast przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem. Możliwe, że u pacjenta występuje choroba oczu
wymagająca innego leczenia.

Stosowanie tego leku dłużej niż 3 dni jest dozwolone wyłącznie pod nadzorem lekarza.

Sposób podawania

Wyłącznie do podawania do oczu.

Nie połykać.

Informacje dla użytkowników soczewek kontaktowych

Nie należy stosować soczewek kontaktowych w przypadku choroby oczu. W szczególnych przypadkach, gdy dozwolone jest noszenie
soczewek kontaktowych, należy zdejmować je przed zastosowaniem tego leku. Po zakropleniu leku należy odczekać 15 minut przed
ponownym włożeniem soczewek kontaktowych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Lek Starazolin Free jest przeciwwskazany do stosowania u niemowląt i dzieci w wieku poniżej 2 lat. Należy zawsze skonsultować się z
lekarzem przed zastosowaniem tego leku u dzieci

Kiedy nie stosować leku Starazolin Free?

Jeśli pacjent ma uczulenie na tetryzoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;

jeśli pacjent ma jaskrę z wąskim kątem przesączania;

jeśli pacjent ma ciężką chorobę serca lub naczyń krwionośnych (np. chorobę tętnic wieńcowych serca lub nadciśnienie tętnicze);

jeśli pacjent ma guz chromochłonny nadnerczy;

jeśli pacjent ma zaburzenia metaboliczne: nadczynność tarczycy, porfirię lub cukrzycę;

jeśli pacjent przyjmuje inhibitory monoaminooksydazy (IMAO), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne lub inne leki, które mogą
podwyższać ciśnienie tętnicze;

jeśli pacjent ma łagodny rozrost prostaty (gruczołu krokowego);

u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Zawartość:

Opakowanie zawiera 10 ml.
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Sposób przechowywania: poniżej 30°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: POLFA WARSZAWA

Pozwolenie: MZ 25913

Ważne przed zastosowaniem

Ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Starazolin Free

Przed rozpoczęciem stosowania leku Starazolin Free należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

jeśli pacjent ma suche zapalenie błony śluzowej nosa, zapalenie rogówki i spojówek;

jeśli pacjent ma podwyższone ciśnienie w gałce ocznej (jaskrę).

Lek ten jest przeciwwskazany w przypadku nadwrażliwości kontaktowej na srebro.

W przypadku silnego bólu oka, bólu głowy, utraty wzroku, pojawienia się „pływających” plam w polu widzenia, silnego, ostrego lub
jednostronnego zaczerwienienia oka, bólu przy narażeniu na światło, lub podwójnego widzenia należy natychmiast zgłosić się do
lekarza.Jeśli podrażnienie lub zaczerwienienie oka wynika z ciężkiej choroby oka, np. zakażenia, obecności ciała obcego lub
chemicznego uszkodzenia rogówki, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.Przedłużające się i nieprawidłowe podawanie tego leku,
zwłaszcza w dawkach większych niż zalecane, może zmniejszać jego działanie oraz prowadzić do zaczerwienienia spojówek i
utrzymującego się przekrwienia błony śluzowej nosa.Należy unikać długotrwałego stosowania, szczególnie u dzieci.

Starazolin Free w ciąży i podczas karmienia piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie ma dostępnych danych na temat możliwości przenikania tetryzoliny chlorowodorku przez łożysko i do mleka kobiecego.Nie należy
stosować leku Starazolin Free u kobiet w ciąży ani karmiących piersią.

Starazolin Free a prowadzenie pojazdów

Po zakropleniu tego leku może występować rozszerzenie źrenic, oślepianie przez światło lub niewyraźne widzenie, co może ograniczać
zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Pacjent przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn musi sprawdzić, w jaki sposób reaguje na lek.

Interakcje z innymi lekami

Jednoczesne stosowanie wymienionych poniżej leków może nasilać działanie zwężające naczynia krwionośne i podwyższać ciśnienie
tętnicze:

inhibitory MAO stosowane w leczeniu choroby Parkinsona lub depresji, np. selegilina, rasagilina, moklobemid, tranylcypromina,

trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne, np. amitryptylina i maprotylina,

inne leki, które mogą podwyższać ciśnienie tętnicze. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych
obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować, w tym lekach dostępnych bez recepty.

Starazolin Free działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Często (występują u mniej niż 1 na 10 pacjentów)
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 nasilony obrzęk błony śluzowej oka (przekrwienie reaktywne), pieczenie lub suchość błony śluzowej oka, kołatanie serca, ból głowy,
drżenie, osłabienie, potliwość, podwyższone ciśnienie tętnicze, szybkie tętno.

Rzadko (występują u mniej niż 1 na 1000 pacjentów)

rozszerzenie źrenic.

Bardzo rzadko (występują u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów)

keratynizacja (rogowacenie) powierzchni spojówki, prowadząca do zamknięcia kanalików łzowych i łzawienia spowodowanego
zaburzeniami w odpływie łez po przedłużającym się stosowaniu tego leku.

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

szczypanie w oku lub jego okolicy, zaczerwienienie, obrzęk, ból, swędzenie, niewyraźne widzenie, podrażnienie spojówek.

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.

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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