BETEGTÁJÉKOZTATÓ: INFORMÁCIÓK A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA
Taleum szemcsepp
nátrium-kromoglikát
Mielıtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót.
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Az optimális hatás érdekében azonban
elengedhetetlen e gyógyszer körültekintı és szakszerő alkalmazása.
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplı információkra a késıbbiekben is szüksége
lehet.
- További kérdéseivel forduljon gyógyszerészéhez.
- Sürgısen keresse fel orvosát, ha tünetei 7 napon belül nem enyhülnek, vagy éppen súlyosbodnak.
- Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékoztatóban felsorolt mellékhatásokon
kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát vagy gyógyszerészét.
A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer a Taleum szemcsepp és milyen betegségek esetén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Taleum szemcsepp alkalmazása elıtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Taleum szemcseppet?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Taleum szemcseppet tárolni?
6. További információk

1.

MILYEN TÍPUSÚ GYÓGYSZER A TALEUM SZEMCSEPP ÉS MILYEN
BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?

A Taleum szemcsepp az allergiás eredető heveny és idült (pl. szénanáthához kapcsolódó) kötıhártyagyulladás kezelésére, ill. megelızésére szolgáló gyógyszer.
Orvosi rendelvény nélkül is kiadható gyógyszer (VN).

2.

TUDNIVALÓK A TALEUM SZEMCSEPP ALKALMAZÁSA ELİTT

Ne alkalmazza a Taleum szemcseppet:
•
a készítmény hatóanyagával vagy bármely összetevıjével szembeni túlérzékenység esetén.
•
lágy kontaktlencse használata közben.
A kezelés ideje alatt szedett egyéb gyógyszerek
Gyógyszerkölcsönhatások eddig nem ismertek.
Terhesség és szoptatás
Használata nem ajánlott a terhesség elsı három hónapjában. Eddigi vizsgálatok szerint nátrium
kromoglikát nem választódik ki az anyatejbe, így szoptatás ideje alatt is alkalmazható.
A készítmény hatásai a gépjármővezetéshez és gépek kezeléséhez szükséges képességekre
Mint minden szemcsepp, ennek a szemcseppnek becseppentése is okozhat átmeneti homályos látást.
A közlekedésben való részvétel, vagy a gépekkel való munka elıtt meg kell várni, ameddig a
látóképesség-csökkenés elmúlik.
Mire figyeljen fokozottan a kezelés során?
-készítmény alkalmazása során lágy kontaktlencsét nem szabad viselni.
-szemcsepp a használat után pár perccel közvetlenül befolyásolja a látóképességet.
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3.

HOGYAN KELL ALKALMAZNI A TALEUM SZEMCSEPPET?

Az idıszakosan elıforduló tünetek megjelenése elıtt általában 2-4 héttel célszerő a kezelést megkezdeni és a panaszok megszőnéséig folytatni.
Ha az orvos másképpen nem rendeli, szokásos adagja naponta 3-4-szer 1-2 csepp, mindkét szembe
csepegtetve.
A Taleum szemcseppet a szem kötıhártyájára kell cseppenteni. Ehhez hajtsa a fejét enyhén hátra,
nézzen felfelé és húzza el az alsó szemhéját egy kicsit a szemtıl.
A flakon megnyomásával csöppentsen 1 csepp Taleum szemcseppet a kötıhártya zsák alsó részébe. A
flakon nyílása lehetıleg ne kerüljön kontaktusba a szemmel! A becsepegtetés után lassan csukja be a
szemét. Használat után a flakont azonnal zárja le!

4.

LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK

Mint minden gyógyszernek, a Taleum szemcseppnek is lehetnek mellékhatásai.
A szemcsepp alkalmazása során átmeneti csípı, égı érzés a szemben elıfordulhat.
Amennyiben bármilyen más mellékhatást észlel, ne alkalmazza tovább a készítményt, kérjen tanácsot
orvosától.
A fentiekben nem említett mellékhatás jelentkezésérıl, valamint terhesség esetleges bekövetkezésérıl
értesítse orvosát, gyógyszerészét!

5.

HOGYAN KELL A TALEUM SZEMCSEPPET TÁROLNI?

25°C alatt, fénytıl védve tárolandó.
A készítmény gyártási száma, gyártási és lejárati ideje a dobozon és a flakon címkéjén található.
Ennek négy utolsó számjegye mutatja a gyártás dátumát (hó, év).
Felbontás után legfeljebb 1 hónapig használható.
Kizárólag a csomagoláson feltüntetett szavatossági idı lejárta elıtt használja a készítményt.
A gyógyszer gyermekektıl elzárva tartandó!

6.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Mit tartalmaz a Taleum szemcsepp
A készítmény hatóanyaga: 20,0 mg nátrium-kromoglikát - 1 ml vizes oldatban.
Segédanyagok: fenil-higany-acetát, dinátrium-edetát, nátrium-dihidrogén-foszfát-dihidrát, dinátriumhidrogén-foszfát-dihidrát, mannit, injekcióhoz való víz.
Milyen a Taleum szemcsepp készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás
Külalak:
10 ml-es fehér, cseppentı feltéttel ellátott polietilén alapú mőanyag tartályba töltött kristálytiszta,
üledékmentes, színtelen, szagtalan oldat.
Kiszerelés:
Minden doboz 1x10 ml oldatot és 1 db betegtájékoztatót tartalmaz.
A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó
A forgalomba hozatali engedély jogosultja:
PannonPharma Kft.,
7634 Pécs, Mária dőlı 36.
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Magyarország
A gyártó:
Pharmamagist Kft. Injekciókészítı üzem
1028 Budapest, Patakhegyi út 83-85.
OGYI-T-4037/01
A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2007. december 27.

