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Cetip 10 mg x 10 tabl powlekanych
 

Cena: 11,30 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 tabl powlekanych

Postać Tabletki

Producent VITAMA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku
Rdzeń tabletki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana,skrobia żelowana kukurydziana, talk, magnezu stearynian
Otoczka: hypromeloza, makrogol 6000, tytanu dwutlenek (E 171), talk

Wskazania i działanie
Cetip łagodzi objawy występujące w przebiegu sezonowego i całorocznego zapalenia błony śluzowej nosa. Cetyryzyna jest wskazana do
stosowania w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, na hydroksyzynę lub na którąkolwiek pochodną
piperazyny.

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 10 mg raz na dobę (1 tabletka).
Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.

Działania niepożądane
Badania kliniczne wykazały, że cetyryzyna stosowana w zalecanej dawce wywiera niewielkie działania niepożądane w obrębie OUN, w
tym senność, zmęczenie, zawroty głowy i ból głowy. W niektórych przypadkach donoszono o paradoksalnym pobudzeniu OUN.
Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe
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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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