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STARAZOLIN krople do oczu 2 x 5 ml ulga na podrażnienia
 

Cena: 12,80 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 ml

Postać krop.do oczu

Producent POLPHARMA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

Starazolin – natychmiastowa ulga dla podrażnionych oczu

 

Wskazania 

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.

 

Działanie 

Po miejscowym zastosowaniu leku do worka spojówkowego, zwężeniu ulegają małe naczynia krwionośne, co powoduje zmniejszenie
przekrwienia i obrzęku spojówek.

Starazolin znosi objawy towarzyszące: pieczenie, świąd, bolesność, nadmierne łzawienie i podrażnienie.

Lek może rozszerzać źrenice, ale działanie to występuje rzadko.
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Przeciwwskazania 

Leku nie należy stosować u pacjentów:

- z nadwrażliwością na tetryzolinę lub którykolwiek składnik leku;

- u dzieci w wieku poniżej 2 lat;

- z jaskrą, szczególnie z wąskim kątem lub innymi ciężkimi schorzeniami oczu.

 

Zachowaj szczególną ostrożność stosując Starazolin:

- Leczenie należy przerwać, gdy objawy stanu zapalnego nasilają się w trakcie stosowania leku. Lek jest przeznaczony do leczenia
podrażnień spojówek jedynie o umiarkowanym nasileniu.

- Nie jest zalecane stosowanie leku podczas infekcji, uszkodzenia rogówki lub podczas silnego bólu.

- Długotrwałe stosowanie leku może wywołać wtórne podrażnienie i przekrwienie, objawy pieczenia i kłucia, a także zmiany zanikowe,
wywołane przewlekłym niedotlenieniem błony śluzowej oka.

- Należy zachować ostrożność u pacjentów z ciężkimi chorobami układu krążenia (np. z chorobą wieńcową) i nadciśnieniem tętniczym,
guzem chromochłonnym nadnercza, u pacjentów z cukrzycą i nadczynnością tarczycy, leczonych inhibitorami monoaminooksydazy i
innymi lekami mogącymi podwyższać ciśnienie tętnicze krwi.

- Podczas stosowania leku Starazolin należy przerwać noszenie soczewek kontaktowych, gdyż składnik konserwujący krople – chlorek
benzalkoniowy uszkadza soczewki. Soczewki można założyć po około 15 minutach od zastosowania kropli.

- Starazolin w zalecanym dawkowaniu nie powoduje rozszerzenia źrenicy, jednak podczas nadmiernego stosowania istnieje ryzyko
rozszerzenia źrenicy, szczególnie u pacjentów z jasną (niebieską) tęczówką.

- W przypadku wystąpienia silnego bólu oka, bólu głowy, zaniku widzenia, nagłego pojawienia się ruchomych plam w polu widzenia,
nagłego zaczerwienienia oczu, bólu wywołanego światłem lub podwójnego widzenia należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

- Lek nie jest skuteczny w leczeniu reakcji alergicznych typu późnego, takich jak np. zapalenie kontaktowe spojówek i skóry powiek.

- Należy unikać długotrwałego stosowania u dzieci.

 

Ciąża 

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Bezpieczeństwo stosowania tetryzoliny w czasie ciąży nie zostało ustalone.

Starazolin może być stosowany podczas ciąży tylko wtedy, jeśli zdaniem lekarza jest to bezwzględnie konieczne.

 

Sposób użycia 

Lek 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.
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Uwaga 

Starazolin jest płynem jałowym.

Nie należy dotykać końcówki zakraplacza, a po zakropleniu flakon natychmiast zabezpieczyć nakrętką.

Przed zastosowaniem leku należy zdjąć soczewki kontaktowe i założyć je ponownie po około 15 minutach od wkroplenia leku.

 

Skład 

1 ml kropli zawiera:

substancję czynną: 0,5 mg chlorowodorku tetryzoliny;

substancje pomocnicze: sodu chlorek, edetynian disodu, benzalkoniowy chlorek, sodu tetraboran, kwas borowy, wodę do wstrzykiwań.

 

 

 

Galeria
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