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Laboratoria Polfa Łódź Alergo Max Junior 60 ml
 

Cena: 19,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 60 ml

Postać Płyny doustne

Producent POLFA ŁÓDŹ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Skład
Każdy ml roztworu doustnego zawiera 0,5 mg desloratadyny.
Substancje pomocnicze:
Sodu cytrynian, sukraloza 9, kwas cytrynowy bezwodny, sorbitol ciekły, glikol propylenowy, hypromeloza, aromat Tutti Frutti, płynny,
woda oczyszczona

Wskazania i działanie

Lek zawiera substancję przeciwalergiczną nowej generacji, dzięki czemu nie wywołuje uczucia senności. Złagodzenie objawów
alergii utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do codziennych aktywności oraz normalnego snu.
Lek jest wskazany u dorosłych, młodzieży w wieku od 12 lat i dzieci w wieku od 6 do 11 lat w celu łagodzenia objawów
związanych z reakcją alergiczną. Do objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa zalicza się: kichanie, swędzenie lub
wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie oraz łzawienie oczu. Produkt stosowany jest także
w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką.

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież (w wieku od 12 lat):
Zalecana dawka produktu Laboratoria PolfaŁódź ALERGO MAX JUNIOR to 10 ml (5 mg) roztworu doustnego raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 
5 ml (2,5 mg) roztworu doustnego raz 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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