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Polcrom 2% krople do oczu 2*5ml
 

Cena: 12,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,02 g/ml

Opakowanie 10 ml (2x5ml)

Postać krop.do oczu, roztwór

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Natrii cromoglicas

Opis produktu
 

Nazwa: Polcrom 2% krople do oczu 

Opakowanie: 2 x 5 ml 

Sposób użycia: Należy wkraplać do worka spojówkowego po 1 lub 2 krople 4 do 6 razy na dobę w równych odstępach czasu.
Stosowanie leku należy rozpocząć w okresie bezobjawowym przed kontaktem z alergenem i kontynuować przez cały sezon. Konieczne
jest systematyczne stosowanie leku przez dłuższy czas.  

Skład:  1 ml kropli do oczu zawiera 20 mg kromoglikanu disodowego. Substancje pomocnicze: sorbitol, sodu wodorofosforan
dwunastowodny, sodu dwuwodorofosforan jednowodny, wersenian disodowy, sodu chlorek, polisorbat 80, chlorek benzalkoniowy, wodę
oczyszczoną. 

Wskazania: Polcrom jest lekiem przeciwalergicznym, zawierającym substancję czynną - kromoglikan sodowy. Mechanizm działania leku
polega na hamowaniu uwalniania substancji chemicznych biorących udział w reakcji alergicznej (mediatorów reakcji alergicznych).
Polcrom jest bardzo dobrze tolerowany, ponieważ odczyn kropli (wartość pH) jest taki sam jak łez.

Polcrom stosuje się w alergicznym zapaleniu spojówek i rogówki (w tym wiosennym i sezonowym). 

Przeciwwskazania: Nie należy stosować leku Polcrom jeśli stwierdzono nadwrażliwość na kromoglikan sodowy lub inne składniki leku.
Lek może być stosowany w okresie ciąży jedynie w przypadku zdecydowanej konieczności. 
Zaleca się ostrożność podczas stosowania leku w okresie karmienia piersią. 
Nie zaobserwowano niekorzystnego wpływu kromoglikanu sodowego na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. 
Ze względu na zawartość w leku chlorku benzalkoniowego, osoby noszące miękkie (hydrofilne) szkła kontaktowe nie powinny zakładać
ich w okresie stosowania leku. Należy usunąć soczewki kontaktowe przed zakropleniem i odczekać co najmniej 15 minut przed
ponownym założeniem.

Chlorek benzalkoniowy może powodować podrażnienie oczu i zmienia zabarwienie soczewek kontaktowych. 
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Nie obserwowano interakcji kromoglikanu sodowego z innymi lekami podawanymi do worka spojówkowego. 

Działania niepożądane: Jak każdy lek, Polcrom może powodować działanie niepożądane.

Sporadycznie może wystąpić przemijające pieczenie lub kłucie spojówek.

W wyniku nadwrażliwości mogą wystąpić obrzęk, wysypka.

U niektórych osób w czasie stosowania leku Polcrom mogą wystąpić inne działania niepożądane.

W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych, także niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza. 

Status:  Produkt leczniczy

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