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Hitaxa Fast 5 mg x 10 tabletek ulegających rozpadowi w
jamie ustnej
 

Cena: 13,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Hitaxa Fast w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej to preparat przeciwhistaminowy, który nie wywołuje
senności. Przeznaczony jest szczególnie dla pacjentów, którzy zmagają się z nasilonymi objawami związanymi z alergicznym
zapaleniem błony śluzowej nosa bądź pokrzywką. Stosować mogą go osoby dorosłe oraz młodzież w wieku powyżej 12 lat.

Wskazaniem do stosowania leku Hitaxa Fast jest alergia objawiająca się między innymi kichaniem, swędzeniem nosa bądź wydzieliną w
nosie, a także zaczerwienieniem, swędzeniem i łzawieniem oczu czy też swędzeniem podniebienia. Tabletki ulegające rozpadowi w
jamie ustnej sprawdzą się zarówno w przypadku okresowego alergicznego zapalenia śluzówki, jak i w przypadku przewlekłego
alergicznego zapalenia śluzówki. Preparat będzie pomocny również w przypadku nasilonych objawów pokrzywki. Substancją czynną
leku jest desloratadyna, będąca lekiem przeciwhistaminowym II generacji. Ten antagonista receptorów histaminowych H1 nie
przyczynia się do senności pacjenta, natomiast przynosi mu szybką ulgę w przypadku nasilonych dolegliwości alergicznych.

Lek Hitaxa Fast dostępny jest w opakowaniu zawierającym 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. W skład każdej tabletki
wchodzi 5 mg desloratadyny, a także składniki pomocnicze. Preparat należy stosować zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się w
ulotce. Zaleca się przyjmowanie 1 na dobę tabletki ulegającej rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę należy przyjąć bezpośrednio po jej
wyjęciu z blistra, a następnie umieścić w jamie ustnej. Terapia alergicznego zapalenia śluzówki nosa lub pokrzywki bez konsultacji z
lekarzem nie powinna trwać dłużej niż 10 dni. W przypadku leczenia okresowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa czas
trwania terapii powinien ustalić lekarz – stosowanie leku Hitaxa Fast można przerwać po ustąpieniu objawów i ponownie rozpocząć,
gdy objawy znów się pojawią. Jeśli lek Hitaxa Fast stosowany jest na przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa, może być
przyjmowany (na wskazanie lekarskie) przez cały okres narażenia na alergen.

Stosowanie leku Hitaxa Fast może wiązać się z wystąpieniem pewnych działań niepożądanych, chociaż nie muszą one wystąpić u
każdego. Wśród częstych skutków ubocznych leku wymienia się bóle głowy, zmęczenie i suchość w jamie ustnej. Do bardzo rzadkich
działań niepożądanych zaliczyć można natomiast ciężkie reakcje alergiczne, szybkie bicie serca bądź kołatanie i nieregularne bicie serca,
a także problemy ze strony układu pokarmowego (wymioty, bóle brzucha, rozstrój żołądka, zapalenie wątroby, nudności, biegunka).
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Możliwe są również zawroty głowy, bóle mięśni, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową, a także omamy, senność lub bezsenność
czy też drgawki. W ulotce wspomina się również o działaniach niepożądanych o częstości występowania, której nie można określić na
podstawie aktualnie dostępnych danych – z podanymi informacjami warto się zapoznać przed rozpoczęciem stosowania leku Hitaxa
Fast.

Pojawienie się po zażyciu Hitaxa Fast objawów takich jak świąd, pokrzywka, świszczący oddech, obrzęk czy trudności w oddychaniu
może świadczyć o wystąpieniu ciężkiej reakcji alergicznej. W tej sytuacji należy zaprzestać stosowania leku i natychmiast zgłosić się do
lekarza.

Lek Hitaxa Fast posiada również przeciwwskazania, więc nie może być używany przez wszystkich pacjentów. Nie należy stosować go u
dzieci w wieku poniżej 12 lat, a także u osób uczulonych na desloratadynę, loratadynę czy też składniki pomocnicze tabletek. Lek nie
powinien być również stosowany przez pacjentki będące w ciąży lub w czasie laktacji. Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek lub
drgawkami w wywiadzie medycznym/rodzinnym powinni skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą, zanim zastosują lek Hitaxa Fast.
Należy także wiedzieć, że w skład leku wchodzi aspartam, a ten jest źródłem fenyloalaniny, co może mieć znaczenie dla osób
zmagających się z fenyloketonurią.

Skład
Desloratadinum, każda tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny
Pozostałe składniki: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Wskazania i działanie

Hitaxa Fast jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z: alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak:
kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.) lub
pokrzywką.
Hitaxa Fast jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą lub na loratadynę.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej):  jedną 5 mg tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej produktu Hitaxa Fast umieścić w
jamie ustnej raz na dobę w celu złagodzenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym okresowym i
przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa) i pokrzywką. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i
pokrzywki desloratadyną bez konsultacji lekarskiej nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej
nosa (objawy występują krócej niż 4 dni w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie) należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii
choroby pacjenta. Leczenie można przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia. W
przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 lub więcej dni w tygodniu i przez dłużej niż 4
tygodnie) można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na alergen. Sposób podawania: dawka może być
przyjmowana niezależnie od posiłku. Bezpośrednio przed użyciem blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć bez kruszenia tabletkę
ulegającą rozpadowi w jamie ustnej. Tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega on
natychmiastowemu rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu
blistra.

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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