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Amertil Bio 10 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 12,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Wstęp
Amertil Bio to lek w postaci tabletek powlekanych przeznaczony dla osób dorosłych i dzieci od 6. roku życia.

Na co pomaga Amertil Bio? Wskazaniem do stosowania leku jest występowanie symptomów pokrzywki, sezonowego lub przewlekłego
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (nazywanego także alergicznym nieżytem nosa, czyli ANN). Główne objawy ANN to:
● wyciek wydzieliny z jamy nosowej lub ściekanie jej po tylnej ścianie gardła,
● świąd nosa,
● zaczerwienienie spojówek,
● kaszel,
● upośledzenie lub utrata węchu,
● uczucie zatkania,
● częste kichanie.

Dodatkowo mogą pojawić się trudności ze snem, wykonywaniem codziennych obowiązków, uprawianiem sportu, a także pracą czy
nauką. Najczęstszymi przyczynami występowania ANN są znajdujące się w powietrzu pyłki roślin, ale symptomy choroby mogą
wywoływać także alergeny roztoczy, naskórek i wydzieliny zwierząt domowych, grzyby pleśniowe, a także obecność fikusów lub
karaluchów.

Aby zwalczyć powyższe dolegliwości oraz pokrzywkę, można sięgnąć po lek Amertil Bio. 1 tabletka zawiera 10 mg dichlorowodorku
cetyryzyny. Jest to substancja, która wykazuje działanie antyhistaminowe – zwłaszcza pod względem receptorów histaminowych typu
H1. Hamuje ich działanie, a także spowalnia napływ eozynofili do spojówek i skóry. Eozynofile odpowiadają za późną fazę reakcji
zapalnej. Dzięki swoim właściwościom lek Amertil Bio łagodzi objawy reakcji alergicznej, takie jak kichanie, obrzęk, wyciek z nosa i świąd
błon śluzowych, a także przeciwdziała powstawaniu pokrzywki na skórze.

Cetyryzyna jest substancją, która charakteryzuje się dobrą biodostępnością. Szybko wchłania się z przewodu pokarmowego do
krwioobiegu. Według badań maksymalne jej stężenie w osoczu zauważa się po 30–90 minutach od zażycia leku. Jeśli produkt zostanie
przyjęty wraz z pokarmem, czas wchłaniania się substancji może ulec wydłużeniu. Nie zmienia się jednak stopień jej absorpcji. ⅔ dawki
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cetyryzyny jest wydalane z moczem w niezmienionej postaci. Amertil Bio należy do grupy przeciwhistaminowych leków II generacji, a
cetyryzyna w niewielkim stopniu (lub wcale) nie przenika przez barierę krew-mózg. Oznacza to, że, inaczej niż w przypadku preparatów I
generacji, przyjmowanie leku Amertil Bio nie wiąże się z działaniem uspokajającym bądź nasennym.

Lek należy przyjmować doustnie, popijając dużą ilością wody. Trzeba także stosować się do zaleceń z dołączonej do opakowania ulotki.
Dorośli i młodzież po 12. roku życia powinni przyjmować 1 tabletkę zawierającą 10 mg cetyryzyny 1 raz na dobę. Dzieci od 6. do 12. roku
życia mogą zażywać pół tabletki, tj. 5 mg cetyryzyny, 2 razy na dobę. Pacjenci z zaburzeniami funkcji nerek w stopniu umiarkowanym
powinni przyjmować pół tabletki, czyli 5 mg cetyryzyny 1 raz na dobę.

Przeciwwskazaniem do zażywania leku Amertil Bio jest ciężka choroba nerek – w tym przypadku przed zażyciem leku zaleca się wizytę
u lekarza prowadzącego. Natomiast dzieciom poniżej 6. roku życia rekomenduje się cetyryzynę w formie kropli. Nie należy przekraczać
zalecanej dziennej dawki leku. Jeśli przez przypadek połknięto więcej niż 1 tabletkę dziennie, trzeba niezwłocznie skontaktować się z
lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku Amertil Bio jest cetyryzyny dichlorowodorek.
Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.

Pozostałe składniki to:
rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, krospowidon, magnezu stearynian;
skład otoczki: hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400

Wskazania i działanie
Amertil Bio to lek przeciwalergiczny w tabletkach, którego substancją czynną jest dichlorowodorek cetyryzyny (jedna tabletka zawiera
10 mg substancji czynnej). Substancja ta należy do grupy silnych oraz wybiórczych antagonistów receptorów dla histaminy typu 1 (H1).
Mechanizm jej działania sprawia, że dochodzi do zahamowania wpływu histaminy (mediatora reakcji uczuleniowej), a tym samym do
redukcji typowych objawów alergii, takich jak odczyny skórne (m.in. pokrzywka, zaczerwienienie, wysypka na skórze), jak również świąd,
obrzęk, wysięk z nosa, kichanie oraz wiele innych.
Warto dodać, że cetyryzyna zawarta w Amertil Bio nie wywołuje senności ani sedacji, a także nie wpływa na inne neuroprzekaźniki, w
związku z czym jest obarczona znacznie mniejszą ilością działań niepożądanych w stosunku do leków antyhistaminowych I generacji.
Lek Amertil Bio jest wskazany do stosowania u dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia w celu:

łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa;
łagodzenia objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania
Amertil Bio nie należy stosować w sytuacji, gdy:

u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min);
pacjent ma uczulenie na dichlorowodorek cetyryzyny lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku, na hydroksyzynę lub
pochodne piperazyny (substancje czynne o podobnej budowie, wchodzące w skład innych leków).

Dawkowanie
Lek Amertil Bio należy stosować zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce lub według wskazań lekarza czy też farmaceuty. Każdą
tabletkę należy połknąć, popijając szklanką wody. Tabletkę można podzielić na dwie równe dawki.
Zalecane dawkowanie leku Amertil Bio to:

dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabletka) przyjmowana raz na dobę;
dzieci w wieku od 6 do 12 lat: ½ tabletki (5 mg) przyjmowane dwa razy na dobę.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, Amertil Bio może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Poniższe działania
niepożądane występują rzadko lub bardzo rzadko, jednak należy przerwać przyjmowanie leku i niezwłocznie poinformować lekarza w
przypadku wystąpienia reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (ciężka reakcja alergiczna, która
powoduje obrzęk twarzy i gardła). Reakcje te mogą wystąpić niezwłocznie po pierwszym zażyciu leku lub mogą wystąpić później.

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):
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senność
zawroty głowy, bóle głowy
zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci)
biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej
zmęczenie

Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów):

pobudzenie
parestezja (zaburzenia czucia)
ból brzucha
świąd, wysypka
astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000
pacjentów):

reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko)
depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność
drgawki
tachykardia (przyspieszone bicie serca)
nieprawidłowa czynność wątroby
pokrzywka
obrzęki
zwiększenie masy ciała

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):

małopłytkowość (zmniejszenie liczby płytek krwi)
tiki (skurcze nawykowe)
omdlenie, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (długotrwałe skurcze mięśni), drżenie, zaburzenia smaku
niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek ocznych (niekontrolowane, koliste
ruchy gałek ocznych)
obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła), wysypka polekowa
zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu)
Nieznana częstość występowania działań niepożądanych (częstość występowania nie może być określona na podstawie
dostępnych danych):
zwiększony apetyt
próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem)
utrata pamięci, zaburzenia pamięci
zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi)
zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego)

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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