
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Allergo-Comod 20mg/ml krople do oczu 10ml
 

Cena: 18,36 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Ursapharm

Postać krople do oczu

Substancja
czynna

kromoglikan sodu

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

Skład leku:

1 ml izotonicznego roztworu zawiera substancję czynną: sodu kromoglikan – 20 mg.

Co to jest Allergo-COMOD® krople do oczu i w jakim celu się go stosuje

Wskazaniem do stosowania jest ostre i przewlekłe alergiczne zapalenie spojówek np. zapalenie spojówek spowodowane katarem
siennym, wiosenne alergiczne zapalenie rogówki i spojówek.

Zanim zastosuje się Allergo-COMOD® krople do oczu

Przeciwwskazaniem do stosowania leku jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie są znane interakcje kromoglikanu sodu z innymi lekami stosowanymi równocześnie miejscowo do oczu.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Lekarz okulista powinien stwierdzić, czy pomimo występującego alergicznego zapalenia oka, możliwe jest używanie soczewek
kontaktowych. W przypadku uzyskania potwierdzenia, przed zakropleniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe, zakroplić lek, a
soczewki założyć ponownie na oczy po upływie 15 minut.
Należy skonsultować się z lekarzem, nawet jeśli powyższe ostrzeżenia dotyczą sytuacji występujących w przeszłości.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apte.pl
https://www.apte.pl/allergo-comod-20mg-ml-krople-do-oczu-10ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

 
Zachowanie szczególnej ostrożności u niektórych szczególnych grup stosujących lek:

Stosowanie Allergo-COMOD® krople do oczu u dzieci:

Bezpieczeństwo stosowania leku u dzieci poniżej 4 lat nie zostało określone.

Ciąża:

Brak danych dotyczących wpływu leku na płód. Leku nie należy stosować w I trymestrze ciąży i nie zaleca się stosowania w dalszym
okresie ciąży.

Jak stosować Allergo-COMOD® krople do oczu

Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem. Zazwyczaj
zaleca się zakroplić do worka spojówkowego 1 kroplę 4 razy na dobę. Dla dorosłych i dzieci dawkowanie jest takie samo.

Nie dotykać końcówką zakraplacza do oka, powieki, okolic oka ani innych powierzchni.

W przypadku użycia większej dawki leku:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania. Nie jest znane specjalne leczenie w takim przypadku.
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