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Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml
 

Cena: 22,49 zł

Opis słownikowy

Postać krople

Producent Alcon

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml

Lek Tears Naturale II jest wskazany do stosowania w leczeniu objawów zespołu suchego oka, m. in. w przebiegu suchego zapalenia
rogówki i spojówki oraz zespołu Sjogrcna. Ponadto, lek Tears Naturalc II jest przeznaczony do doraźnego zmniejszania uczucia
dyskomfortu związanego z niezbyt silnym podrażnieniem oka lub narażeniem na działanie słońca i wiatru.

Skład Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml

1 ml roztworu zawiera:

substancje czynne: 3 mg hypromelozy i 1 mg dekstranu 70,
substancje pomocnicze: polidronium chlorek, boraks, sodu chlorek, potasu chlorek, sodu wodorotlenek i(lub) kwas solny do
uzyskania odpowiedniego pH, wodę oczyszczoną.

Dawkowanie Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml

Lek jest przeznaczony do stosowania do oczu.
Zwykle w razie potrzeby zakrapia się 1 lub 2 krople leku Tears Naturale II do chorego oka lub do obu oczu.
1. Przygotować butelkę leku i lustro.
2. Umyć dokładnie ręce.
3. Odkręcić zakrętkę.
4. Trzymać butelkę końcówką w dół, pomiędzy kciukiem a palcem środkowym (rycina 1).
5. Odchylić głowę do tyłu. Delikatnie pociągnąć dolną powiekę czystym palcem, aby powstała „kieszonka" pomiędzy powieką a okiem. W
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to miejsce należy zakroplić lek (rycina 2).
6. Zbliżyć końcówkę zakraplacza do oka. Można użyć lusterka.
7. Nie dotykać oka ani powieki, otaczających tkanek, ani żadnych powierzchni końcówką zakraplacza. Mogłoby to spowodować
zakażenie kropli.
8. Delikatnie naciskając palcem wskazującym na butelkę, wkroplić jedną kroplę leku (rycina 3).
9. Po zastosowaniu leku zdjąć palec, którym trzymało się dolną powiekę. Zamknąć oko i delikatnie ucisnąć palcem kącik oka, znajdujący
się w pobliżu nosa (rycina 4). Dzięki temu mniejsza ilość leku przenika do całego organizmu.
10. Jeżeli lek należy stosować do obu oczu, powtórzyć czynności od punktu 4 do punktu 9 w odniesieniu do drugiego oka.
11. Delikatnie zakręcić nakrętkę na butelce natychmiast po zastosowaniu leku.
12. Jednocześnie wolno używać tylko jednej butelki z lekiem.
W razie gdyby nie udało się wprowadzić leku do oka, należy spróbować zrobić to ponownie.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Przeciwwskazania Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml

Preparat nie jest wskazany do stosowania w przypadku nadwrażliwości na hypromelozę, dekstran lub którąkolwiek substancję
pomocniczą Icku.

Informacje dodatkowe Tears Naturale II - krople do oczu, 15 ml

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek Tears Naturale II może powodować działania niepożądane.
Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) może wystąpić brak działania leku, uczucie dyskomfortu ze strony oka, podrażnienie i
przekrwienie oka.
U niektórych osób w czasie stosowania leku Tears Naturale II mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia
innych działań niepożądanych niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W razie wystąpienia podrażnienia należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie innych leków
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.
W razie jednoczesnego stosowania innych leków podawanych do oka, należy zachować odstęp dziesięciu do piętnastu minut pomiędzy
podaniem kolejnych preparatów.

Ciąża i karmienie piersią
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Brak danych na temat stosowania u dzieci i młodzieży.
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