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Oculosan, (0,2mg+0,05mg)/ml, krople do oczu, 10 ml
 

Cena: 30,88 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,05mg+0,2mg)/ml

Opakowanie 10 ml (but.)

Postać krop.do oczu, roztw.

Producent LABORATOIRES THEA

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Naphazolini nitras, Zinci sulfas

Opis produktu
 

Opis leku:

Oculosan to produkt leczniczy w postaci kropli do oczu do stosowania w podrażnieniu i zaczerwienieniu oczu.

Skład

Substancjami czynnymi są: cynku siarczan (Zinci sulfas) i nafazoliny azotan (Naphazolini nitras).
1 ml roztworu zawiera 0,2 mg cynku siarczanu oraz 0,05 mg nafazoliny azotanu.
Substancje pomocnicze: benzoksoniowy chlorek (środek konserwujący), woda z oczaru, nalewka ze świetlika lekarskiego, etanol 95%,
olejek kwiatu pomarańczy, olejek lawendowy, sodu chlorek, sodu wodorotlenek, woda do wstrzykiwań.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania do oczu.
Przed zastosowaniem kropli należy pamiętać o umyciu rąk.
Należy również pamiętać by nie dotykać końcówką zakraplacza do oka ani innych powierzchni, ponieważ może to spowodować
zakażenie roztworu znajdującego się w butelce.
Dorośli: 3 do 4 razy na dobę po 1 kropli do worka spojówkowego.

Działanie

Oculosan zawiera 2 substancje czynne, które są odpowiedzialne za działanie ściągające i lekko antyseptyczne (siarczan cynku).
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Nafazolina obecna w leku jest odpowiedzialna za obkurczenie naczyń krwionośnych oraz łagodzenie zapalenie, obrzęku podrażnienia
spojówki. Działanie przeciwzapalne wzmacniają wyciągu roślinne obecne w leku - świetlik i oczar.

Wskazania

Krótkotrwałe leczenie zaczerwienienia i niespecyficznego podrażnienia oczu.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Oculosan:
w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
jeśli u pacjenta występuje zespół suchego oka, zwłaszcza suche zapalenie rogówki i siatkówki (zespół Sjögrena), jaskra z wąskim kątem
przesączania,
u pacjentów przyjmujących leki z grupy Inhibitorów MAO (monoaminooksydazy),
u dzieci oraz kobiet w okresie ciąży i karmienia piersią.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Bardzo rzadko występujące działanie niepożądane:
rozszerzenie źrenicy z niewielkim zwiększeniem ciśnienia śródgałkowego.
Częstość nieznana:
niewyraźne widzenie.
Bezpośrednio po zakropleniu leku może wystąpić łagodne pieczenie, które nie ma wpływu na wynik leczenia.
Długotrwałe stosowanie może wyjątkowo być przyczyną zaczerwienienia oczu (jest to działanie przemijające). Przy długotrwałym
stosowaniu mogą wystąpić: przekrwienie, suchość błony śluzowej, pieczenie błony śluzowej oka.
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić układowe zaburzenia krążenia (nadciśnienie, zaburzenia serca). U niektórych pacjentów
obserwowano zmęczenie, nadpobudliwość (palpitacja, drżenie, osłabienie, pocenie się), objawy podobne do dusznicy i ból głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie należy stosować leku podczas noszenia soczewek kontaktowych. Nie powinno się używać soczewek kontaktowych w przypadku
podrażnienia oczu.
Pacjenci nie powinni stosować leku Oculosan przez dłuższy okres bez zaleceń lekarza. Jeśli podrażnienie oka nie przechodzi w ciągu 2
dni stosowania, lek należy odstawić i skontaktować się z lekarzem, który zastosuje inne leczenie. Jeśli wystąpi ból oka lub zaburzenia
widzenia, należy natychmiast przerwać stosowanie leku.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z predyspozycjami do jaskry, oraz z nadciśnieniem, zaburzeniami serca, guzem
chromochłonnym, tętniakiem, hiperglikemią czy nadczynnością tarczycy.
Po długotrwałym stosowaniu może nastąpić nawrót przekrwienia.
Lek zawiera chlorek benzoksoniowy - podczas zakraplania leku nie należy nosić miękkich soczewek kontaktowych. Soczewki można
ponownie założyć po upływie co najmniej 15 minut od zakroplenia leku Oculosan.
Po pierwszym otwarciu butelki lek zachowuje trwałość przez 28 dni.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Bezpośrednio po zakropleniu należy zamknąć butelkę.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Oculosan może wchodzić w interakcje z:
inhibitorami MAO, TLPD,
innymi lekami okulistycznymi.
W przypadku jednoczesnego stosowania innych leków okulistycznych należy zachować co najmniej 5 minut przerwy między podaniem
leków.

Ciąża i karmienie piersią
Lek jest przeciwwskazany do stosowania w okresie ciąży i karmienia piersią.

Plik wygenerowano: 25-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.sekretzdrowia.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
FamilyPharm sp. z o.o.
ul. Przejazd 6, Koluszki

+48 663 303 609
 

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować preparatu u dzieci.

Lek przeznaczony jest do stosowania u dorosłych.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Po zastosowaniu kropli mogą wystąpić: rozszerzenie źrenic lub niewyraźne widzenie. Nie należy w takim przypadku prowadzić
samochodu lub obsługiwać maszyn.

Producent

LABORATOIRES THEA
Cicha 7
Warszawa

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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