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Claritine allergy 1mg/ml syrop 60 ml
 

Cena: 23,50 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Syropy

Producent BAYER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Skład

Substancją czynną leku jest loratadyna. 1 ml syropu zawiera 1 mg loratadyny. 5 ml syropu (1 miarka) zawiera 5 mg loratadyny.
Pozostałe składniki to: glikol propylenowy, gliceryna, kwas cytrynowy jednowodny (E 330), sodu benzoesan (E 211), sacharoza,
aromat brzoskwiniowy, woda oczyszczona.

Wskazania i działanie

Claritine Allergy należy do grupy leków przeciwhistaminowych. Leki te zmniejszają objawy uczulenia, zapobiegając działaniom
wywoływanym przez substancję nazywaną histaminą, która wytwarzana jest w organizmie. Claritine Allergy łagodzi objawy
związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa, takie jak: kichanie, swędzenie i wodnista wydzielina z nosa, swędzenie i
pieczenie oczu.
Lek może być również stosowany w celu łagodzenia objawów przewlekłej pokrzywki idiopatycznej (swędzenie, zaczerwienienie
skóry). Działanie lecznicze polegające na złagodzeniu tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych
codziennych czynności oraz do normalnego snu.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Ciąża i okres karmienia piersią.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować
niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat – dawkowanie zależy od masy ciała:

Masa ciała większa niż 30 kg: 10 ml syropu (2 miarki o pojemności 5 ml) raz na dobę. Lek można przyjmować
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niezależnie od posiłków. Nie jest konieczne popijanie syropu wodą lub innymi płynami.
Masa ciała 30 kg lub mniejsza: Nie jest wskazane stosowanie leku Claritine Allergy.

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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