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Zyrtec UCB 10 mg x 10 tabl
 

Cena: 17,00 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 tabl

Postać Tabletki

Producent VEDIM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Zyrtec UCB w postaci tabletek powlekanych to preparat działający przeciwalergicznie, który stosowany jest w celu łagodzenia
dolegliwości związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz w łagodzeniu objawów pokrzywki. Lek może być
stosowany przez pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku od 6 lat.

Na co jest lek Zyrtec UCB? Wskazania do stosowania tego produktu leczniczego obejmują łagodzenie objawów sezonowego i
przewlekłego alergicznego zapalenia śluzówki nosa. Będzie przydatny między innymi przy dolegliwościach związanych z nosem (katar,
obrzęk śluzówki) oraz oczami (zaczerwienienie oczu, łzawienie, pieczenie). Wskazaniem do stosowania leku Zyrtec UCB jest także
łagodzenie objawów pokrzywki. Substancją czynną leku jest dichlorowodorek cetyryzyny, który działa przeciwalergicznie. Cetyryzyna to
pochodna hydroksyzyny i lek przeciwhistaminowy II generacji, który selektywnie działa na receptor histaminowy H1, łagodząc
dokuczliwe objawy alergii.

W opakowaniu znajduje się 10 tabletek Zyrtec UCB. W skład każdej z nich wchodzi 10 mg dichlorowodorku cetyryzyny oraz substancje
pomocnicze. Lek powinno się stosować zgodnie z informacjami zawartymi w jego ulotce lub według wskazań lekarza. Tabletki Zyrtec
UCB należy przyjmować doustnie, popijając szklanką wody. Zalecane dawkowanie Zyrtec UCB u dzieci w wieku 6–12 lat to 5 mg
substancji czynnej podawane 2 razy na dobę, co odpowiada dawce ½ tabletki Zyrtec UCB podawanej dwa razy na dobę. W przypadku
osób dorosłych i młodzieży od 12. roku życia zaleca się stosowanie 1 tabletki Zyrtec UCB raz na dobę, co odpowiada dawce 10 mg
dichlorowodorku cetyryzyny.

Nie powinno się stosować dawki leku większej niż zalecana, gdyż przedawkowanie może prowadzić do nasilenia działań niepożądanych
produktu leczniczego. Czas terapii zależny jest od objawów pacjenta, ich nasilenia i przebiegu alergii. Bez konsultacji z lekarzem nie
powinno się przyjmować leku dłużej niż 10 dni. Należy unikać łączenia leku z alkoholem, a szczególnie z większymi jego ilościami.

Zyrtec UCB może u części pacjentów wykazywać działania niepożądane. Często występujące skutki uboczne Zyrtec UCB to bóle i
zawroty głowy, zmęczenie i senność, a dodatkowo zapalenie gardła lub błony śluzowej nosa (u dzieci), czy też dolegliwości ze strony
układu pokarmowego takie, jak suchość w jamie ustnej, nudności i biegunka. Do niezbyt często występujących działań niepożądanych
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Zyrtec UCB zaliczyć można parestezje i objawy skórne (świąd, wysypka), ponadto pacjenci zmagają się niezbyt często z bólami brzucha,
pobudzeniem, złym samopoczuciem i astenią. Rzadko natomiast lek przyczynia się do wystąpienia reakcji alergicznych (bardzo rzadko
ciężkich), a także do pojawienia się pokrzywki i obrzęku. Nieczęsto dochodzi również do zwiększenia masy ciała, nieprawidłowej
czynności wątroby, drgawek lub tachykardii, a nawet do bezsenności, dezorientacji, omamów, zachowań agresywnych czy depresji. W
ulotce również opisano bardzo rzadko występujące działania niepożądane leku oraz te o nieznanej skali występowania – należy się z
nimi zapoznać przed przyjęciem środka, a pojawienie się jakichkolwiek skutków ubocznych leku należy skonsultować z lekarzem lub
farmaceutą.

Przeciwwskazania Zyrtec UCB to nadwrażliwość na dichlorowodorek cetyryzyny lub składniki pomocnicze tabletek. Preparat leczniczy
nie jest przeznaczony ponadto dla pacjentów z nadwrażliwością na hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Leku nie powinni stosować
pacjenci z ciężką chorobą nerek, w tym np. z ciężką niewydolnością nerek o klirensie kreatyniny poniżej 10 ml/min. Lek nie powinien być
podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Należy również unikać przyjmowania produktu leczniczego Zyrtec UCB w ciąży, a także
zrezygnować ze stosowania leku w czasie karmienia piersią. Pacjenci chorujący na padaczkę bądź z ryzykiem drgawek powinni
skonsultować się z lekarzem, zanim rozpoczną stosowanie leku.

Skład

Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
 Substancje pomocnicze o znanym działaniu: jedna tabletka powlekana zawiera 66,40 mg laktozy jednowodnej.

Wskazania i działanie
Substancją czynną leku Zyrtec UCB jest cetyryzyny dichlorowodorek. Zyrtec UCB jest lekiem działającym przeciwalergicznie. Łagodzi
objawy dotyczących nosa i oczu związane z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz objawy
przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Może być stosowany od 6 roku życia.
Wskazania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Łagodzenie objawów
dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów
przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny. Pacjenci z
ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach
terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu
krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.
Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Leki
przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3
dni przed wykonaniem testów.
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem
laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
W przypadku przerwania stosowania cetyryzyny może wystąpić świąd i (lub) pokrzywka, nawet, jeśli objawy te nie występowały przed
rozpoczęciem leczenia. W niektórych przypadkach objawy te mogą być nasilone i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy
powinny ustąpić po wznowieniu leczenia.

Dawkowanie
Dorośli:
10 mg (1 tabletka) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 
5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).
Młodzież w wieku powyżej 12 lat: 
10 mg raz na dobę (1 tabletka).
Sposób podawania:

tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

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
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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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