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Amertil Bio 10 mg x 7 tabl powlekanych
 

Cena: 11,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 7 tabl

Postać Tabletki

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

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
Substancją czynną leku Amertil Bio jest cetyryzyny dichlorowodorek. Amertil Bio jest lekiem działającym przeciwalergicznie.
Lek Amertil Bio jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych:

w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony
śluzowej nosa,
w łagodzeniu objawów pokrzywki.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Amertil Bio

jeśli u pacjenta występuje ciężka choroba nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min),
jeśli 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
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat
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½ tabletki (5 mg) dwa razy na dobę

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten 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):

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)
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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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