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Flonidan control 10 mg x 10 tabl
 

Cena: 10,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent SANDOZ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Flonidan Control w postaci tabletek z loratadyną to środek przeciwalergiczny przeznaczony dla pacjentów dorosłych i dzieci od 6.
roku życia (o masie ciała powyżej 30 kg). Preparat nie powoduje senności po zażyciu. Na co jest Flonidan Control? Wskazaniem do
stosowania leku jest alergiczny nieżyt nosa, w tym kichanie, świąd nosa bądź wodnisty wyciek z jam nosowych. Dodatkowo lek Flonidan
Control można zastosować w przypadku takich objawów jak zaczerwienienie oczu, ich świąd bądź łzawienie, poza tym może być
pomocny przy świądzie podniebienia. Funkcją leku Flonidan Control jest łagodzenie objawów reakcji alergicznej. Działanie Flonidan
Control może być pomocne również w przypadku przewlekłej pokrzywki idiopatycznej, której towarzyszy świąd oraz inne objawy skórne.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek Flonidan Control. W skład 1 tabletki wchodzi 10 mg loratadyny oraz substancje pomocnicze.
Lek powinien być stosowany według wskazań lekarza lub zgodnie z zaleceniami podanymi w dołączonej do opakowania ulotce. Pacjenci
dorośli i młodzież w wieku powyżej 12. lat mogą przyjmować 1 tabletkę Flonidan Control raz na dobę. Takie samo dawkowanie dotyczy
dzieci w wieku 6–12 lat (o masie ciała powyżej 30 g). Lek nie powinien być zażywany bez konsultacji z lekarzem dłużej niż przez 10 dni.
Nie należy też stosować dawki leku większej niż wskazana, gdyż może to prowadzić do objawów przedawkowania. Tabletki Flonidan
Control można przyjmować niezależnie od posiłków, jednak należy połykać je w całości, nie rozgryzając ich wcześniej i popijając
odpowiednią ilością wody. W czasie zażywania leku Flonidan Control należy unikać alkoholu.

Lek Flonidan Control może przyczyniać się do pojawienia się działań niepożądanych u niektórych pacjentów. Często powoduje ból
głowy, zmęczenie i nerwowość u dzieci, a poza tym może powodować senność u dorosłych i młodzieży. Niezbyt częste skutki uboczne
Flonidan Control u pacjentów w każdym wieku to bóle głowy, zwiększenie apetytu oraz zaburzenia snu. Natomiast bardzo rzadko lek
przyczynia się do nadwrażliwości i ciężkich reakcji alergicznych, a ich wystąpienie jest wskazaniem do niezwłocznego zgłoszenia się po
pomoc medyczną. Bardzo rzadko też lek powoduje przyspieszenie akcji serca lub jego kołatanie, a także nudności, suchość w ustach,
zmęczenie oraz drgawki. Pozostałe skutki uboczne leku opisano w dołączonej do opakowania produktu ulotce.

Przeciwwskazania do stosowania leku Flonidan Control obejmują nadwrażliwość na składnik czynny lub pomocnicze tabletek.
Konsultacji z lekarzem wymaga potrzeba długotrwałego stosowania leku bądź brak poprawy, mimo jego zażywania. Poza tym lek nie
powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 6. lat i o masie ciała mniejszej niż 30 kg. Ze względu na możliwe interakcje z
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loratadyną pacjenci stosujący niektóre leki (np. erytromycynę lub ketokonazol) przed przyjęciem Flonidan Control powinni skonsultować
się z lekarzem. Nie zaleca się stosowania produktu w ciąży i podczas karmienia piersią.

Skład
1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny

Wskazania i działanie

Flonidan Control jest lekiem przeciwalergicznym. Zmniejsza takie objawy nieżytu nosa jak:
kichanie,
wodnisty wyciek z nosa lub świąd nosa,

a także łagodzi:

świąd podniebienia,
zaczerwienienie, łzawienie, świąd oczu.

Zawarta w preparacie substancja czynna - loratadyna - nie wywołuje uczucia senności po zastosowaniu.

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

Dawkowanie
1 tabletka na dobę.

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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