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Fenistil 0,1% krople 20 ml
 

Cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Krople

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Fenistil w postaci kropli doustnych jest stosowany przy objawowym leczeniu alergii dających dolegliwości skórne, związane z
układem oddechowym i pokarmowym, a dodatkowo również pomocniczo, przeciwdziałając świądowi przy niektórych chorobach
zakaźnych. Jest to lek przeciwhistaminowy, którego działanie zaczyna się już po około 30–60 minutach od przyjęcia, po czym utrzymuje
się nawet 8-12 godzin.

Na co są krople Fenistil? Wskazaniem do stosowania leku są różnego rodzaju objawy alergiczne. Substancją czynną produktu jest
maleinian dimetyndenu z grupy leków przeciwhistaminowych. Substancja hamuje działanie histaminy, dzięki czemu redukuje świąd
alergiczny i obrzęki, a dodatkowo dolegliwości alergiczne związane ze śluzówkami czy oczami. Produkt może być pomocny przy
alergiach objawiających się zmianami skórnymi, w tym między innymi objawiającymi się alergicznym wypryskiem kontaktowym,
pokrzywką, wypryskiem endogennym i świądem towarzyszącym AZS. Może być stosowany także przy objawach alergii związanych z
układem oddechowym, redukując objawy kataru siennego (sezonowe alergiczne zapalenie śluzówki nosa) i przewlekłego alergicznego
zapalenia śluzówki nosa. Lek Fenistil w postaci kropli doustnych może być stosowany również przy alergiach pokarmowych i
polekowych, czy też w celu zapobiegania reakcjom alergicznym przy leczeniu odczulającym, a dodatkowym wskazaniem do jego
wykorzystania jest świąd towarzyszący niektórym chorobom zakaźnym (np. ospa).

W opakowaniu znajduje się 20 ml kropli doustnych Fenistil. W 1 ml roztworu (20 kropli) znajduje się 1 mg dimetyndenu w postaci
maleinianu dimetyndenu. Zalecane przez producenta dawkowanie Fenistil opisano w dołączonej do opakowania ulotce. Należy go
przestrzegać lub postępować zgodnie z zaleceniami lekarza. Nie powinno się przekraczać zalecanej dawki dobowej leku. U osób
dorosłych i dzieci powyżej 6 lat terapia nie powinna trwać dłużej niż 6 dni, a jeśli będzie to niewystarczające lub pacjent będzie czuć się
gorzej, zaleca się konsultację z lekarzem.

W przypadku osób dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat zaleca się przyjmowanie 3-6 mg substancji czynnej na dobę, podzielonej na
3 równe dawki. Daje to 20–40 kropli leku stosowane 3 razy na dobę. Jeśli pacjenci mają skłonność do senności, powinni przyjmować
większą dawkę leku przed snem – np. 40 kropli wieczorem i 20 kropli rano. Dzieci w wieku 6–12 lat powinny przyjmować 0,1 mg
substancji czynnej na kg masy ciała na dobę, co odpowiada 2 kroplom leku na kilogram masy ciała na dobę. Dawka dobowa powinna
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być podzielona na 3 równe dawki. Dzieci powinny przyjmować lek Fenistil pod kontrolą lekarza i w ustalonym przez niego schemacie
dawkowania.

Krople doustne Fenistil mogą wykazywać u niektórych działania niepożądane. Lek należy odstawić i zgłosić się do lekarza, jeśli pojawią
się objawy reakcji alergicznej, w tym trudności z oddychaniem lub przełykaniem, skurcze mięśni i silny świąd skóry z czerwoną wysypką,
a także obrzęki. Inne skutki uboczne Fenistil zwykle mają postać łagodną i przemijającą. Bardzo często pacjenci czują zmęczenie, a
także często są senni i nerwowi. Rzadko natomiast czują pobudzenie, zawroty głowy, nudności, bóle głowy, suchość w jamie ustnej lub
gardle, a oprócz tego dolegliwości żołądkowo-jelitowe.

Fenistil w postaci kropli również posiada przeciwwskazania. Wśród nich należy wymienić nadwrażliwość na substancję czynną lub
pomocnicze leku. Produkt nie powinien być stosowany u noworodków – do ukończenia 1. miesiąca życia, a szczególnie nie jest w tym
czasie wskazany wcześniakom. Przed zastosowaniem leku z lekarzem powinny skonsultować się osoby zmagające się z padaczką lub
jaskrą, zatrzymaniem moczu (np. w związku z przerostem prostaty), a dodatkowo pacjenci w podeszłym wieku lub przyjmujący niektóre
leki. Produktu nie powinno się ponadto łączyć z alkoholem, gdyż może nasilać jego działanie. Możliwe jest stosowanie leku Fenistil w
ciąży, jednak na wyraźne zalecenie lekarza. W czasie karmienia piersią produkt jednak nie powinien być stosowany.

Opis
Alergie, przebyte choroby i różnego rodzaju dermatozy (choroby skóry) mogą powodować zarówno świąd skóry, jak i problemy z
układem oddechowym. Krople doustne Fenistil to zaawansowana formuła, zawierająca 1 mg/ml maleinian dimetyndenu, która powstała
po to, by łagodzić objawy tych schorzeń, które wiążą się z podrażnieniem skóry i odczuwalnym dyskomfortem. Lek przeciwhistaminowy
o działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym jest odpowiedni do stosowania w leczeniu objawów chorób alergicznych skóry,
takich jak pokrzywka, alergiczny wyprysk kontaktowy, wyprysk endogenny czy świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Skład
kropli doustnych Fenistil jest jednocześnie pomocny w leczeniu dolegliwości układu oddechowego – kataru siennego i związanego z
nim sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa oraz objawów alergii pokarmowych i polekowych. Produkt łagodzi także swędzenie
występujące po ukąszeniu komarów czy użądleniach innych owadów oraz towarzyszące chorobom zakaźnym (np. ospie).

Cechy

Łagodzi objawy schorzeń alergicznych: skóry, układu oddechowego, alergii pokarmowych i polekowych
Dimetindeni Maleas, 1 mg/ml, krople doustne, roztwór
Lek o działaniu przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym
Leczenie objawów chorób alergicznych
OTC - Lek wydawany bez recepty.

Składniki
1 ml roztworu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu oraz substancje pomocnicze, w tym glikol propylenowy

Stosowanie
Podanie doustne.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C

Butelkę przechowywać w opakowaniu.

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.,

Ważne
Pozwolenie: R/2079

Zawartość opakowania
20
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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.
 

Galeria
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