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Claritine allergy 10 mg x 7 tabl
 

Cena: 15,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 7 tabl

Postać Tabletki

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Wstęp
LMR - 20221030228  

Lek Claritine Allergy w postaci tabletek z loratadyną jest produktem przeciwhistaminowym, który nie powoduje senności. Produkt może
być stosowany przez pacjentów dorosłych, a oprócz tego przez młodzież oraz dzieci o masie ciała przekraczającej 30 kg. Na co jest
Claritine Allergy? Wskazaniem do stosowania leku są objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa lub stan przewlekłej
pokrzywki. Lek może być pomocny przy takich objawach, jak kichanie, świąd, wyciek z nosa, swędzenie i pieczenie oczu. Sprawdzi się
przy uczuleniu na pyłki, roztocza, pleśń czy sierść zwierząt. Składnikiem czynnym leku jest loratadyna, która posiada działanie
przeciwalergiczne. Jest to lek przeciwhistaminowy II generacji, którego działanie wiąże się z blokowaniem łączenia histaminy z
receptorami.

W opakowaniu znajduje się 7 tabletek Claritine Allergy. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg loratadyny oraz składniki pomocnicze. Lek
należy stosować zgodnie ze wskazaniami lekarza lub zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce. Zalecane
dawkowanie Claritine Allergy dla pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 1 tabletka przyjmowana raz na dobę
niezależnie od posiłków, tak samo lek stosuje się u dzieci w wieku 6–12 lat (o masie ciała powyżej 30 kg) – to również 1 tabletka
przyjmowana raz na dobę. Nie należy przyjmować dawki leku większej niż wskazana, gdyż może to prowadzić do wystąpienia objawów
przedawkowania, w tym dolegliwości bólowych głowy, senności i przyspieszenia akcji serca. Jeśli pacjent przypadkowo przyjmie
większą dawkę leku, powinien niezwłocznie zgłosić się do lekarza.

Lek Claritine Allergy może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Częste działania niepożądane u
dzieci to ból głowy, zmęczenie i nerwowość, a u młodzieży i dorosłych – senność. Niezbyt często u pacjentów dorosłych i młodzieży lek
powoduje dolegliwości bólowe głowy, bezsenność oraz wzrost apetytu, a oprócz tego zmęczenie i zaburzenia żołądkowo-jelitowe oraz
objawy alergiczne. Lek Claritine Allergy posiada też bardzo rzadkie skutki uboczne, a wśród nich można wymienić ciężką reakcję
alergiczną, zawroty głowy, łysienie, drgawki, nieprawidłową czynność wątroby oraz kołatanie serca. Z częstością nieznaną lek powoduje
wzrost masy ciała. Zauważanie u siebie jakichkolwiek działań niepożądanych tabletek Claritine Allergy stanowi wskazanie do konsultacji
z lekarzem.
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Nie wszyscy pacjenci powinni stosować lek Claritine Allergy. Przeciwwskazania obejmują uczulenie na składnik czynny tabletek lub ich
składniki pomocnicze. Pacjenci z ciężką niewydolnością wątroby powinni wcześniej skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnej
możliwości przyjęcia produktu. Należy też uważać na możliwe interakcje Claritine Allergy z niektórymi lekami – temat ten szerzej
opisany został w dołączonej do opakowania ulotce. Lek nie powinien być stosowany przez pacjentki spodziewające się dziecka i
karmiące piersią oraz nie powinien być podawany dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg.

Skład
1 tabl. zawiera 10 mg loratadyny.

Wskazania i działanie

Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
Trójpierścieniowy lek przeciwhistaminowy drugiej generacji, blokujący wybiórczo obwodowe receptory H1. Charakteryzuje się
silnym działaniem, które pojawia się już po 10-30 min i utrzymuje do 24 h. Praktycznie nie wykazuje ośrodkowego działania
sedatywnego i cholinolitycznego, ani nie wpływa na receptory H2. Szybko i dobrze wchłania się z przewodu pokarmowego oraz
podlega intensywnemu metabolizmowi pierwszego przejścia, głównie z udziałem CYP 3A4 i CYP 2D6. Główny metabolit -
desloratadyna - jest czynny farmakologicznie. Loratadyna wiąże się z białkami osocza w 97-99%; desloratadyna w 73-76%. Lek
jest wydalany w ciągu 10 dni z moczem i kałem, głównie w postaci metabolitów. T0,5 loratadyny we krwi wynosi 3-20 h,
desloratadyny 9-92 h.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. Dzieci 2-12 r.ż.: dzieci o m.c. powyżej 30 kg - 10 mg (1 tabl.) raz na dobę. W
ciężkiej niewydolności wątroby u dorosłych i dzieci podaje się mniejszą dawkę początkową, a następnie dawkę normalną co 2. dzień.
Należy przerwać stosowanie leku na około 48 h przed planowanym wykonaniem testów skórnych.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na loratadynę lub jakąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Ciąża. Nie ustalono bezpieczeństwa stosowania i
skuteczności preparatu u dzieci poniżej 2 lat. Ostrożnie stosować u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby. Nie stosować w ciąży.
Nie zaleca się stosowania w okresie karmienia piersią.

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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