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Инструкция Кромофарм спрей назальний 2% по 10 мл
УВАГА! Уся інформація узята з відкритих джерел і надається виключно в ознайомлювальних
цілях.

Кромофарм спрей назальний 2% по 10 мл
Діюча речовина: Кромоглициевая кислота
Лікарська форма: Спрей
Фармакотерапевтична группа: Противоотечные и противоаллергические препараты.

Фармакологічна дія
Кромофарм – лікарський препарат у формі очних крапель або спрею назального, має виражену
протиалергічну дію. До складу препарату входить активний компонент – кромоглікат натрію –
мембраностабілізуючу лікарська речовина. Препарат сприяє стабілізації мембран тучних
клітин, перешкоджає вивільненню гістаміну, лейкотрієнів та інших речовин, що володіють
біологічною активністю, з опасистих клітин. Крім того, препарат пригнічує міграцію
эозинофильных і нейтрофільних гранулоцитів і моноцитів. Перешкоджає розвитку алергічних
реакцій сповільненого та негайного типу.
Після застосування препарату незначна кількість активної речовини абсорбується в системний
кровотік (при інтраназальному застосуванні не більше 7%, при інстиляції в око не більше
0,03%). Препарат не метаболізується в організмі і повністю виводиться протягом 24 годин.

Показання до застосування
Краплі очні:
Препарат застосовується для профілактики і лікування у пацієнтів з різними формами
алергічного кон'юнктивіту і кератокон'юнктивіту, в тому числі при гострій, підгострій та
хронічній формі захворювання.
Препарат також застосовується для терапії пацієнтів з сінну лихоманку, яка супроводжується
кон'юнктивітом.
Спрей назальний:
Препарат застосовується для профілактики і лікування у пацієнтів з різними формами
алергічного риніту, у тому числі при гострій, підгострій та хронічній формі захворювання.
Препарат призначають пацієнтам з цілорічним та сезонним алергічним ринітом та поліноз.

Спосіб застосування
Краплі очні:

Препарат призначений для інстиляції в око. Перед першим застосуванням препарату ковпачок
на флаконі закручують до упору, в такому положенні шип, розташований на внутрішньому боці
ковпачка створює отвір в тонкій частині флакона. Не слід загвинчувати ковпачок до упору в
разі, якщо Ви не збираєтеся відразу ж розпочати застосування препарату. Перед кожним
застосуванням препарату рекомендується деякий час утримувати флакон з препаратом у
долоні, після того як розчин нагрівся до температури тіла препарат готовий до застосування.
Краплі слід по черзі вносити в кожне око, попередньо ретельно вимивши руки. Тривалість
курсу лікування і дози препарату визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.
Дорослим і дітям віком старше 6 років звичайно призначають по 1 краплі препарату в кожне
око 4 рази на день. У разі необхідності дозу препарату збільшують до 1 краплі 6-8 разів на день.
Після поліпшення стану пацієнта дозу препарату можна знизити.
Тривалість курсу лікування відповідає тривалості контакту з алергеном.
Пацієнтам, страждаючим сезонним кон'юнктивітом, препарат призначають безпосередньо
відразу після появи алергену або в якості профілактичного засобу за деякий час до появи
пилку.
При необхідності тривалого застосування препарату рекомендується контролювати функцію
печінки і нирок.
Спрей назальний:
Препарат призначений для інтраназального застосування. Перед кожним застосуванням
препарату рекомендується деякий час утримувати флакон з препаратом у долоні, після того як
розчин нагрівся до температури тіла препарат готовий до застосування. Перед застосуванням
препарату рекомендується очистити носові ходи. Після чого з розпилювача знімають захисний
ковпачок, утримуючи флакон вертикально, кінчик розпилювача акуратно вводять у носовий хід
і натискають на розпилювач під час легкого вдиху через ніс. Після застосування препарату
рекомендується очистити наконечник і закрити захисним ковпачком. Тривалість курсу
лікування і дози препарату визначає лікар індивідуально для кожного пацієнта.
Дорослим і дітям віком старше 5 років призначають по 1 дозі препарату в кожен носовий хід
3-4 рази в день. У разі, якщо терапевтичний ефект препарату недостатньо виражений дорослим
збільшують дозу препарату до 1 дози у кожний носовий хід 4-6 разів на день. Після поліпшення
стану пацієнта дозу препарату можна знизити.
Пацієнтам, страждаючим сезонним алергічним ринітом, препарат призначають безпосередньо
відразу після появи алергену або в якості профілактичного засобу за деякий час до появи
пилку.
Відміну препарату проводять поступово, знижуючи дозу протягом не менше 7 днів.
При гострому запальному процесі і важкою формою алергічного риніту та кон'юнктивіту
препарат рекомендується застосовувати в комплексі з антигістамінними лікарськими засобами
або глюкокортикостероїдами.
При необхідності тривалого застосування препарату рекомендується контролювати функцію
печінки і нирок.

Побічні дії
Очні краплі:

З боку зорової системи: підвищене сльозовиділення, почервоніння кон'юнктиви, подразнення і
сухість слизової оболонки очей, відчуття стороннього тіла в оці, висип на ділянках шкіри
навколо очей. Можливо також розвиток почуття печіння і поколювання в очах, яке проходить
протягом 1-3 хвилин після застосування препарату. У поодиноких випадках відзначали
розвиток блефариту та порушення зору.
Інші: диспное, зміна смакових відчуттів. У поодиноких випадках, переважно у пацієнтів з
підвищеною індивідуальною чутливістю, можливий розвиток реакцій гіперчутливості.
Спрей назальний:
З боку шлунково-кишкового тракту: зміна смакових відчуттів, нудота, блювання, дисфагія, болі
в епігастральній області.
З боку центральної нервової системи: головний біль, запаморочення, мігрень.
З боку серцево-судинної системи: артеріальна гіпотензія.
З боку дихальної системи: відчуття печіння, поколювання і подразнення слизової оболонки
носа, чхання, непродуктивний кашель, ринорея, сухість слизової оболонки носа і горла,
стридорозне або утруднене дихання. У поодиноких випадках відзначали розвиток носової
кровотечі, бронхоспазму та виразкових уражень слизової оболонки носа.
Алергічні реакції: шкірний висип, свербіж, кропив'янка, набряк Квінке.
Інші: біль у суглобах, сльозотеча.

Протипоказання
Загальні для обох форм випуску:
Підвищена індивідуальна чутливість до компонентів препарату.
Препарат рекомендується з обережністю призначати пацієнтам, які страждають вираженими
порушеннями функції нирок.
Краплі очні:
Препарат не використовують для лікування дітей віком молодше 4 років.
Препарат не застосовують для терапії пацієнтів, які використовують м'які контактні лінзи,
пацієнти, що використовують жорсткі контактні лінзи, повинні зняти їх на час застосування
препарату і одягати не раніше ніж через 15 хвилин після закапування препарату в очі.
Пацієнтам, робота яких пов'язана з управлінням потенційно небезпечними механізмами і
водінням автомобіля, слід враховувати, що протягом деякого часу після застосування
препарату не рекомендується займатися діяльністю, що вимагає підвищеної уваги.
Спрей назальний:
Препарат не використовують для терапії жінок у період вагітності та лактації, а також для
лікування дітей віком молодше 5 років.
Препарат не слід призначати пацієнтам з поліпами носової порожнини, а також вираженими
порушеннями функції нирок і/або печінки.

Вагітність
Препарат може бути призначений жінкам у період вагітності лікуючим лікарем у випадку,

якщо очікувана користь для матері вище, ніж потенційні ризики для плода. Особливої
обережності слід дотримуватися протягом першого триместру вагітності.
При необхідності застосування препарату в період лактації рекомендується
проконсультуватися з лікарем і вирішити питання про можливе переривання грудного
вигодовування.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами
На даний момент немає даних про негативні ефекти препарату при одночасному застосуванні
його з іншими лікарськими засобами.
Препарат при одночасному застосуванні посилює протиалергічні і протиастматичні ефекти
бета-адреноміметиків, глюкокортикостероїдів, антигістамінних препаратів та теофіліну. При
комбінованому застосуванні кромогликата натрію з цими препаратами їх доза може бути
знижена.

Передозування
На даний момент повідомлень про передозування препарату не надходило. При застосуванні
препарату в дозах, що значно перевищують рекомендовані, можливе підвищення ризику
розвитку та посилення вираженості побічних ефектів.
Специфічного антидоту немає. При передозуванні показано проведення симптоматичної
терапії.
Увага ! Текст опису препарату "Кромофарм спрей назальний 2% по 10 мл" надано для загальної
інформації та ознайомлення. Даний опис є спрощеним варіантом офіційною анотації до ліків.
Перед придбанням і використанням препарату обов'язково зверніться до лікаря і отримайте
професійні рекомендації . Даний текст розміщений на порталі суто для ознайомлювальних
цілей і не може слугувати приводом для самолікування. Тільки лікар може виносити рішення
про призначення тих чи інших ліків, визначати дозу та графік прийому.

