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Allertec WZF 10 mg x 7 tabl powlekanych
 

Cena: 8,25 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 tabl

Postać Tabletki

Producent POLFA WARSZAWA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Allertec WZF w postaci tabletek powlekanych jest produktem przeciwalergicznym, którego składnikiem czynnym jest
dichlorowodorek cetyryzyny. Produkt leczniczy może być stosowany przez pacjentów dorosłych oraz młodzież i dzieci w wieku powyżej
6 lat.

Na co jest Allertec WZF? Wskazaniem do stosowania leku są objawy alergicznego sezonowego zapalenia śluzówki nosa lub
przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa. Lek poradzi sobie z takimi objawami, jak zatkany nos lub wodnista wydzielina
z nosa. Sprawdzi się przy częstym kichaniu i swędzeniu nosa, a ponadto może pomóc w zwalczaniu swędzenia, zaczerwienienia i
łzawienia oczu. Lek może być stosowany również w przypadku pokrzywki idiopatycznej. Działanie leku Allertec WZF jest związane z
właściwościami jego substancji czynnej, czyli dichlorowodorku cetyryzyny, który jest pochodną hydroksyzyny. Jest to lek
przeciwhistaminowy II generacji, co oznacza, że jego celem jest blokowanie łączenia histaminy i receptorów H1, co w konsekwencji
prowadzi do redukcji nieprzyjemnych objawów towarzyszących alergii.

W opakowaniu znajduje się 7 tabletek powlekanych Allertec WZF. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny oraz
składniki pomocnicze. Przed zastosowaniem produktu należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie ze
wskazówkami w niej zawartymi lub zaleceniami lekarza. Dawkowanie leku Allertec WZF zależne jest od wieku pacjenta. Jeśli produkt
będzie stosowany przez pacjentów dorosłych i młodzież powyżej 12. roku życia, zaleca się stosowanie 1 tabletki powlekanej raz na dobę,
co odpowiada 10 mg substancji czynnej na dobę. Jeśli natomiast lek Allertec WZF będzie stosowany przez dzieci w wieku 6–12 lat,
należy stosować 5 mg substancji czynnej (1/2 tabletki) dwa razy na dobę. Dawkowanie leku u pacjentów z zaburzeniami czynności
nerek powinien ustalić lekarz. Tabletki Allertec WZF powinny być zażywane przed posiłkiem, w jego trakcie lub po nim. Tabletkę należy
połknąć i popić odpowiednią ilością wody.

Allertec WZF jest lekiem, który może przyczyniać się do wystąpienia działań niepożądanych, takich jak zmęczenie i senność. Oprócz
tego może powodować bóle i zawroty głowy, suchość w jamie ustnej, a także nudności i biegunkę. Poza tym może prowadzić do
zapalenia śluzówki nosa u dzieci bądź do zapalenia gardła. Pozostałe możliwe skutki uboczne leku Allertec WZF opisano w ulotce.
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Przeciwwskazania do stosowania leku Allertec WZF to przede wszystkim nadwrażliwość na dichlorowodorek cetyryzyny lub
hydroksyzynę, a także na pochodne piperazyny oraz uczulenie na jakikolwiek ze składników pomocniczych tabletek. Przeciwwskazaniem
jest też ciężka choroba nerek. Produkt nie powinien być stosowany przez dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ w ich przypadku nie
będzie możliwe odpowiednie dostosowanie bezpiecznej dawki. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny
skonsultować się z lekarzem w kwestii zasadności i bezpieczeństwa stosowania produktu.

Składniki
Cetirizine

Stosowanie
Sposób użycia: Stosować w/g zaleceń lekarza
Szczegółowy sposób użycia znajduje się w ulotce dołączonej do opakowania.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach
terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem. Należy
zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzenia rdzenia kręgowego, rozrost gruczołu
krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu. Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów
z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Leki przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych,
dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3 dni przed wykonaniem testów. W przypadku przerwania stosowania
cetyryzyny może wystąpić świąd i (lub) pokrzywka, nawet, jeśli objawy te nie występowały przed rozpoczęciem leczenia. W niektórych
przypadkach objawy te mogą być nasilone i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy powinny ustąpić po wznowieniu leczenia.
Dzieci i młodzież. Nie zaleca się stosowania tego produktu leczniczego u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać
farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci farmaceutycznej
przeznaczonej dla dzieci. Produkt nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
brakiem laktazy lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy. Produkt zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu w 1 tabletce
powlekanej, to znaczy produkt uznaje się za „wolny od sodu”.

Producent
Polfa Warszawa S.A.

Opis
Tabletki powlekane. Każda tabletka powlekana zawiera 10 mg Cetirizini dihydrochloridum (cetyryzyny dichlorowodorku). Substancje
pomocnicze o znanym działaniu: laktoza jednowodna i sód. Jedna tabletka powlekana zawiera 31 mg laktozy jednowodnej. Tabletkę
można podzielić na równe dawki.

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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