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Allergodil 0,5 mg/ ml, krople do oczu, roztwór, 6 ml
 

Cena: 29,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 6 ml

Postać krople do oczu, roztwór

Producent MEDA PHARMA GMBH & CO.KG

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Azelastinum

Wiek od 4 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Allergodil, krople do oczu przeznaczone dla dzieci powyżej 4 roku życia i dorosłych. Substancją czynną preparatu jest chlorowodorek
azelastyny (lek przeciwhistaminowy II generacji).

Wskazania

Sezonowe zapalenie spojówek u dzieci w wieku powyżej 4 lat i dorośli: 1 kropla leku do każdego oka dwa razy dziennie (rano i
wieczorem). W ciężkich przypadkach dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, cztery razy dziennie.
Leczenie i profilaktyka objawów alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci powyżej 4 roku życia. Objawowe leczenie
całorocznego alergicznego zapalenia spojówek u dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia.

Działanie
Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat. 2 razy dziennie (rano i wieczorem) 1 kropla do każdego oka.
W ciężkich przypadkach dawka może być zwiększona do 1 kropli do każdego oka, 4razy dziennie.

Skład
1ml kropli zawiera 0,5mg chlorowodorku azelastyny.
1 kropla zawiera 0,015mg chlorowodorku azelastyny. Substancje pomocnicze: hypromeloza, sody wersenian, benzalkoniowy chlorek,
sorbitol - roztwór 70% sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
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Przechowywanie
Allergodil nie należy używać dłużej niż 4 tygodnie od momentu otwarcia.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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