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Starazolin krople (2x5ml)
 

Cena: 16,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 10 ml (2 x 5ml)

Postać krop.do oczu

Producent ZAKŁADY FARMACEUTYCZNE POLPHARMA
S.A.

Substancja
czynna

Tetryzolini hydrochloridum

Opis produktu
 

Starazolin krople, to lek stosowany w przebiegu zapalenia spojówek wywołanego przez niekorzystne czynniki, takie jak: kurz, dym,
soczewki kontaktowe, wiatr, blask słoneczny, pływanie. Krople mogą być stosowanie przy alergicznych stanach zapalnych.

Skład:
(1 ml): chlorowodorek tetryzoliny 0,5 mg, substancje pomocnicze: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu
tetraboran, kwas borowy, wodę do wstrzykiwań

Działanie:
Starazolin, to preparat po którego zastosowaniu, następuje znaczne zmniejszenie przekrwienia i obrzęku spojówek oczu. Stosowanie
kropli Starazolin polecane jest także osobom cierpiącym z powodu alergii i uczuleń, gdyż skutecznie niweluje objawy typu: pieczenie,
świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie. Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np.
zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.

Wskazania:
Starazolin stosuje się w leczeniu objawowym stanów, którym towarzyszy obrzęk i przekrwienie spojówek, wywołanych czynnikami
drażniącymi, takimi jak kurz, dym, soczewki kontaktowe, wiatr, jaskrawe światło słoneczne, chlorowana woda, kosmetyki, a także w
alergicznych stanach zapalnych, takich jak: katar sienny i uczulenie na pyłki traw.

Dawkowanie:
Krople stosuje się miejscowo do worka spojówkowego. Zwykle wkrapla się 1 do 2 kropli leku, 2 do 3 razy na dobę. Należy unikać
długotrwałego stosowania leku, szczególnie u dzieci.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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