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Allegra 120 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 16,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent OPELLA HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Fexofenadini hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Na co jest Allegra? Allegra 120 mg to nowoczesny lek antyhistaminowy na bazie substancji czynnej – chlorowodorku feksofenadyny. 
Funkcją leku Allegra jest przeciwdziałanie uciążliwym dolegliwościom ze strony nosa i oczu, które towarzyszą alergii wziewnej i
katarowi siennemu (sezonowemu zapaleniu błony śluzowej nosa na tle alergicznym). Alergia wiąże się z nadmierną reakcją organizmu
na określone substancje. Obecnie liczba alergików rośnie lawinowo. Objawy alergii nie przechodzą samoistnie, dlatego istotne jest to,
aby w przypadku uciążliwych objawów rozpocząć odpowiednie leczenie. Lek Allegra 120 mg niweluje takie objawy jak: kichanie, katar,
zatkany nos, swędzenie nosa, a także objawy związane z narządem wzroku: zaczerwienienie gałek ocznych, łzawienie lub swędzenie
oczu.

Lek Allegra stosowany jest u dzieci powyżej 12 lat oraz dorosłych. Substancją czynną leku Allegra jest chlorowodorek feksofenadyny.
Lek występuje w postaci tabletek. Każda tabletka zawiera 120 mg substancji czynnej. W opakowaniu znajduje się 10 tabletek
powlekanych. Lek Allegra działa na zasadzie blokowania w sposób odwracalny receptorów H1. Dzięki temu nie działa on wyciszająco na
ośrodkowy układ nerwowy. Lek zawiera również substancje pomocnicze. Pełny skład Allegry znajduje się w ulotce dołączonej do
opakowania – przed zastosowaniem leku należy się z nią zapoznać. Leku nie należy stosować w przypadku uczulenia na jakikolwiek
jego składnik.

Lek Allegra należy stosować zgodnie z instrukcją zawartą w ulotce lub ze ścisłymi wytycznymi lekarza. Zalecane dawkowanie leku
Allegra to 1 tabletka raz na dobę.
Lek należy przyjmować przed posiłkiem. Zaleca się popicie tabletki szklanką wody. Jeśli objawy alergii nie staną się mniej dokuczliwe po
pięciu dniach od zastosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

W przypadku pominięcia dawki leku Allegra nie należy przyjmować dawki uzupełniającej. Należy poczekać do pory zażycia kolejnej
tabletki i przyjąć ją według normalnego planu. W sytuacji przyjęcia zbyt dużej dawki leku Allegra należy bezzwłocznie skontaktować się
z lekarzem lub udać się do najbliższej placówki medycznej. Lek można przedawkować – objawia się to zawrotami głowy, uczuciem
zmęczenia, sennością oraz uczuciem suchości w jamie ustnej.
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Przed zastosowaniem Allegry należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych lekach. Te zobojętniające, które w swoim
składzie posiadają glin i magnez, mogą obniżać wchłanianie leku Allegra, a tym samym wpłynąć na obniżenie jego skuteczności. Zaleca
się zachowanie dwugodzinnego odstępu między przyjmowaniem tych leków.

Jeśli nie jest to konieczne, lek Allegra nie powinien być stosowany w okresie ciąży. Nie zaleca się też stosowania Allegry w trakcie
laktacji. Allegra nie powinna wpływać na obsługę maszyn – można więc prowadzić samochód podczas przyjmowania tego leku, jednak
należy upewnić się, że Allegra nie wywołuje senności ani zawrotów głowy. W przypadku takich działań niepożądanych nie jest wskazana
obsługa maszyn w trakcie przyjmowania leku.

Czy lek Allegra wywołuje inne działania niepożądane? Jak każdy lek, Allegra może mieć negatywne skutki dla naszego organizmu oraz
samopoczucia. Niepożądane reakcje mogą wystąpić, chociaż wcale nie muszą. Kliniczne badania przeprowadzone w grupie dorosłych
pozwoliły zaobserwować działania niepożądane w postaci zaburzeń w układzie nerwowym, układzie immunologicznym, pokarmowym
ze strony żołądka i jelit oraz ogólnych zaburzeń psychicznych. Pojawiały się również zaburzenia funkcjonowania serca, skóry i tkanki
podskórnej. W przypadku zaobserwowania działań niepożądanych w formie obrzęku w okolicy twarzy lub gardła albo trudności w
oddychaniu należy zaprzestać stosowania leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Szczegółowe informacje dotyczące
częstotliwości występowania działań niepożądanych oraz objawów znajdują się w ulotce leku Allegra. W sytuacji zaobserwowania
działań niepożądanych, które nie zostały wskazane w ulotce, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę. Można też zgłosić je
bezpośrednio do odpowiedzialnej za to instytucji: Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Opis
Fexofenadini hydrochloridum 120 mg, tabletki powlekane

Katar sienny: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

działa 24 godziny
działanie rozpoczyna się już w ciągu godziny
nie powoduje spadku koncentracji
katar sienny: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienienie i łzawienie oczu

Producent
Opella Healthcare Poland Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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