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Aleric Deslo Active 0,5 mg/ml roztwór 60 ml
 

Cena: 21,12 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Syropy

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

ALERIC DESLO ACTIVE roztwór doustny łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie
błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i dzieci
w wieku 6 lat i starszych.
 Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie,
zaczerwienienie lub łzawienie oczu.
ALERIC DESLO ACTIVE stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany
uczuleniem).
Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.
Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego
snu.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 0,5 mg w 1 ml.
Pozostałe składniki leku to: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910,
aromat Tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 
zalecana dawka 5 ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę.
W przypadku niedowagi lub nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki.
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 
zalecana dawka 10 ml (dwie łyżki miarowe o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną, loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane
U dorosłych i młodzieży najczęstszymi działaniami niepożądanymi były: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej, ból głowy; u
niemowląt i dzieci w wieku od 6 do 23 mies.: biegunka, gorączka, bezsenność. Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko
po wprowadzeniu leku do obrotu: omamy, zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia,
kołatanie serca, ból brzucha, nudności, wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie
stężenia bilirubiny, zapalenie wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (m.in. reakcja anafilaktyczna, obrzęk naczynioruchowy,
duszność, świąd, wysypka, pokrzywka).

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.
 

Galeria
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