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Lirra gem 5 mg x 7 tabl
 

Cena: 5,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 tabl

Postać Tabletki

Producent GLENMARK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Levocetirizini dihydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Lirra Gem w postaci tabletek to produkt przeciwalergiczny, który przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży i dzieci w
wieku powyżej 6 lat. Wyrób przeznaczony jest do doustnego stosowania i wystarczy przyjmować go raz na dobę niezależnie od
posiłków, by zredukować dokuczliwe objawy alergii. Na co jest Lirra Gem? Wskazaniem do stosowania leku jest alergiczne zapalenie
błony śluzowej nosa. Produkt może być pomocny między innymi przy przewlekłym alergicznym zapaleniu śluzówki nosa. Dodatkowo
można go zastosować w przypadku pokrzywki, która trwa już jakiś czas. Składnikiem czynnym leku jest lewocetyryzyny
dichlorowodorek, czyli lek przeciwhistaminowy II generacji, będący antagonistą receptora H1.

W opakowaniu znajduje się 7 tabletek Lirra Gem. W skład 1 tabletki wchodzi 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku oraz składniki
pomocnicze. Zalecane dawkowanie Lirra Gem opisano w dołączonej do niego ulotce i należy go przestrzegać, chyba że lekarz je
zmodyfikuje. Zazwyczaj rekomenduje się przyjmowanie 1 tabletki Lirra Gem na dobę. W przypadku dzieci w wieku 6 lat oraz starszych
konieczne może być dostosowanie dawki leku do masy ciała – powinien zająć się tym lekarz. Nie powinno się przekraczać zalecanej
dawki dziennej produktu, gdyż może to prowadzić do objawów przedawkowania, w tym senności, pobudzenia i niepokoju. Tabletki Lirra
Gem należy połykać w całości, popijając je odpowiednią ilością wody. Lek może być stosowany w czasie posiłku lub między posiłkami.
Należy zachować szczególną ostrożność w przypadku jego łączenia z alkoholem lub innymi środkami mającymi wpływ na czynność
mózgu. Lek Lirra Gem nie powinien być stosowany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż 10 dni.

Stosowanie leku Lirra Gem może wiązać się z wystąpieniem u niektórych pacjentów pewnych działań niepożądanych, chociaż nie
występują one u każdego, kto lek stosuje. Częste skutki uboczne leku Lirra Gem to suchość w jamie ustnej i zaburzenia snu, a oprócz
tego bóle głowy, senność lub ospałość, a także zmęczenie. Niezbyt często lek natomiast powoduje bóle brzucha i zaparcia, a poza tym
uczucie wyczerpania. Możliwe są też działania niepożądane leku o nieznanej częstości występowania – szczegółowo opisano je w
dołączonej do opakowania ulotce. Niektóre ze skutków ubocznych leku mogą mieć wpływ na zdolność pacjenta do bezpiecznej obsługi
maszyn czy prowadzenia pojazdów.

Nie wszyscy mogą stosować lek Lirra Gem. Przeciwwskazania obejmują nadwrażliwość na jego składnik czynny lub pomocnicze.
Przeciwwskazaniem jest również uczulenie na cetyryzynę i hydroksyzynę. Dodatkowo leku nie powinni stosować pacjenci zmagający się
z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek. Lek Lirra Gem nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat, gdyż w ich
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przypadku nie jest możliwe prawidłowe dostosowanie dawki – można im podać w razie potrzeby inną postać leku z lewocetyryzyną w
bezpiecznej dawce. Pacjentki w ciąży lub karmiące piersią powinny skonsultować się z lekarzem, zanim ewentualnie lek Lirra Gem
zastosują.

Skład
1 tabletka zawiera 5 mg lewocetyryzyny w postaci dichlorowodorku. Lek zawiera laktozę.

Wskazania i działanie
Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwalergicznym.
Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności
nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną
nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
U dzieci poniżej 6 roku życia nie zaleca się stosowania preparatu, ponieważ obecnie dostępne tabletki nie pozwalają na odpowiednie
dostosowanie dawki w tej grupie wiekowej.
Ciąża i laktacja
W okresie ciąży nie stosuj żadnego leku bez konsultacji z lekarzem.Nie zaleca się stosowania preparatu w okresie karmienia piersią.
Ważne informacje
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku może wystąpić senność, zmęczenie i osłabienie, dlatego pacjenci zamierzający
prowadzić pojazdy, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać urządzenia mechaniczne w ruchu powinni wziąć
pod uwagę swoją reakcję na ten lek.

Dawkowanie
Preparat ma postać tabletek powlekanych. Przeznaczony jest do stosowania doustnego. Można przyjmować niezależnie od posiłku.
Tabletki należy połykać w całości (bez rozgryzania czy żucia) popijając wodą.
Dorośli i dzieci po 12 roku życia: 5 mg 1 raz na dobę.
Dzieci 6–12 roku życia: 5 mg 1 raz na dobę.

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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