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CONTRAHIST ALLERGY 5mg x 10tabl.
 

Cena: 6,72 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 10 tabl.

POSTAĆ TABLETKI POWLEKANE

PRODUCENT ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Levocetirizini dihydrochloridum

Opis produktu
 

Opis produktu
Substancją czynna leku jest lewocetyryzyna w postaci dichlorowodorku, która działa przeciwalergicznie: hamuje odczyny skórne, w tym
wysypkę, pokrzywkę oraz zmniejsza przepuszczalność naczyń błon śluzowych, w tym błony śluzowej nosa. Lek w niewielkim stopniu
przenika do ośrodkowego układu nerwowego i zwykle nie wywiera działania uspokajającego i nie powoduje senności, dlatego zaliczany
jest do leków przeciwhistaminowych II generacji. Stosowany jest w leczeniu przewlekłego i sezonowego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa (katar sienny), przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Lewocetyryzyna wpływa na poprawę jakości życia osób cierpiących
na całoroczne alergiczne zapalenie nosa.

Działanie
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej
pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Sposób użycia
Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u osób z rozpoznanym przez lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub
rozpoznaną pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad. Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie,
połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie
dawki raz na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Osoby w podeszłym wieku: U pacjentów w
podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek zaleca się dostosowanie dawki produktu (patrz poniżej
„Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”).

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Odstępy czasu
pomiędzy kolejnymi dawkami muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dawkowanie należy
zmodyfikować zgodnie z opisem podanym w pełnej wersji Charakterystyki produktu leczniczego. Pacjenci z zaburzeniami czynności
wątroby: Nie jest konieczne dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności
wątroby oraz nerek zaleca się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”). Czas trwania leczenia:
Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy < 4 dni w tygodniu lub utrzymujące się krócej niż 4 tygodnie) należy leczyć
zgodnie z przebiegiem choroby; leczenie można przerwać od razu po ustąpieniu objawów i wznowić po ponownym ich wystąpieniu. W
przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy > 4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie)
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można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny.
Istniejące doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania 5 mg lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych, obejmuje 6-miesięczny
okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem racematu w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony
śluzowej nosa dotyczy okresu do 1 roku.

Składniki
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku , co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny oraz jako substabcję
pomocniczą 68,2 mg laktozy jednowodnej.
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu dwutlenek
(E 171), makrogol 400.
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