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STARAZOLIN 0,5 mg/ml KROPLE DO OCZU 2x5ml
 

Cena: 15,77 PLN

Opis produktu
 

STARAZOLIN 0,5 mg/ml KROPLE DO OCZU 2x5ml
Zmniejsza przekrwienie i obrzęk spojówek.

Wskazania do stosowania:
Leczenie objawowe przy obrzęku i przekrwieniu spojówek, wywołane czynnikami drażniącymi, takimi jak: kurz, dym, wiatr, jaskrawe
światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki praz soczewki kontaktowe, a także w alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar
sienny i uczulenie na pyłki traw.
Starazolin łagodzi pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie oczu.
Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.
Lek w butelce 5 ml nadaje się do użytku w ciągu 28 dni od pierwszego otwarcia butelki.

Podczas stosowania leku należy przerwać noszenie miękkich soczewek kontaktowych

Przeciwwskazania:

uczulenie na tetryzoliny chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
stosowanie u dzieci poniżej 2 lat;

jaskra, szczególnie z wąskim kątem lub inne ciężkie schorzenia oczu;

ciąża lub karmienie piersią.
infekcje, uszkodzenie rogówki silnego ból;
ciężkie choroby i układu krążenia (np. z choroba wieńcowa) i nadciśnienie tętnicze, guz chromochłonny nadnercza;
cukrzyca i nadczynność tarczycy, leczone inhibitorami monoaminooksydazy i innymilekami mogącymi podwyższać ciśnienie
tętnicze krwi;
stosowanie leku równocześnie z inhibitorami MAO lub trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi, guanetydyną czy rezerpiną -
mogą zwiększać ciśnienie tętnicze. W przypadku stosowania tych leków, lek Starazolin można stosować tylko po konsultacji z
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lekarzem.

Skład:
Substancją czynną leku jest tetryzolina. Każdy ml kropli zawiera 0,5 mg tetryzoliny chlorowodorku.
Pozostałe składniki: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, woda wysokooczyszczona.

Sposób użycia:
Lek stosuje się miejscowo do worka spojówkowego.
Dorośli i dzieci powyżej 2 lat: zwykle wkrapla się od 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę.
Należy unikać długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.
Stosowanie leku u dzieci poniżej 2 lat jest przeciwwskazane.

W przypadku jednoczesnego stosowania innych kropli do oczu należy zachować 15-minutową
przerwę pomiędzy zakropleniami.
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