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Alerzina 10 mg x 10 tabl
 

Cena: 9,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent LEK-AM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: dichlorowodorek cetyryzyny; substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, krzemu dwutlenek koloidalny,
magnezu stearynian, laktoza jednowodna, krospowidon.
Skład otoczki: talk, laktitol jednowodny, makrogol 4000, hypromeloza, tytanu dwutlenek (E171).

Wskazania i działanie

Leczenie chorób alergicznych, jak katar sienny, przewlekły nieżyt nosa, przewlekła pokrzywka, świąd, dermografizm, alergiczne
zapalenie spojówek, obrzęk Qunickego.

Działanie dichlorowodorku cetyryzyny, substancji czynnej leku Alerzina, polega na hamowaniu wczesnej reakcji alergicznej, w której
pośredniczy histamina. Dichlorowodorek cetyryzyny ma działanie przeciwhistaminowe polegające na blokowaniu receptorów
histaminowych H1.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: jedna tabletka (10 mg) raz na dobę. Dzieci: w zależności od wieku i masy ciała. Dzieci w wieku od 4 do 6
lat (lub o masie ciała poniżej 30 kg): 1/2 tabletki (5 mg) raz na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (lub o masie ciała powyżej 30 kg); 1
tabletkę (10 mg) raz na dobę lub 1/2 tabletki (5 mg) dwa razy na dobę. Tabletkę należy potknąć i popić wodą. U pacjentów z
niewydolnością nerek i wątroby należy dawkę zmniejszyć o połowę.

Przeciwwskazania
Bardzo rzadko mogą wystąpić: bóle i zawroty głowy, senność, uczucie zmęczenia, uspokojenie, suchość w ustach, podrażnienie gardła,
kaszel, zaburzenia żołądkowo-jelitowe. Zanotowano także objawy nadwrażliwości takie jak: reakcje skórne i obrzęk naczynioruchowy,
rzadko zaburzenia testów czynnościowych wątroby (ustępujące samoistnie po odstawieniu leku). U dzieci może wystąpić reakcja
paradoksalna w postaci nadmiernego pobudzenia. W przypadku wystąpienia innych objawów niepożądanych należy poinformować o
tym lekarza.
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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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