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Duozinal syrop (2,5mg+58mg)/5ml 150 ml
 

Cena: 15,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 150 ml

Postać Syropy

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Calcii chloridum, Cetirizini dihydrochloridum

Opis produktu
 

Skład
5 ml syropu zawiera:

2,5 mg dichlorowodorku cetyryzyny
58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego

Pozostałe składniki to: sacharoza, potasu sorbinian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2 - propylenowy,
woda), sukraloza, woda oczyszczona

Wskazania i działanie
Duozinal jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym. Lek zawiera dwie substancje czynne: cetyryzyny dichlorowodorek i wapnia chlorek.
U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej:

łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie);
łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na cetyryzynę, chlorek wapnia lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny;
Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z hiperwitaminozą D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą,
chorobami nowotworowymi dającymi przerzuty do kości, np. plasmocytoma).Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Dawkowanie

Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 5 ml syropu 2 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 10 ml syropu 2 razy na dobę.
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Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu raz na dobę

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie
przechowywać w lodówce ani nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.
Ważne informacje
Lek zawiera sacharozę
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.

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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