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Aleric Deslo Active 2,5 mg alergia 10 tabl
 

cena: 12,49 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 2,5 mg

Opakowanie 10 tabletek

Postać Tabletki

Producent USP

Rejestracja lek

Substancja
czynna

desloratadini

Zastosowanie Alergia

Opis produktu
 

Aleric Deslo tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką
(stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz normalnego snu.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: desloratadinum

Skład:

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 5 mg.

Pozostałe składniki to: 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).

Dawkowanie

Zalecana dawka:

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: jedna 2,5 mg tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej leku Aleric Deslo Active raz na dobę. Dawkę
należy przyjąć natychmiast po wyjęciu z blistra.

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Aleric Deslo Active raz na dobę.
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 Dawkę należy przyjąć natychmiast po wyjęciu z blistra.

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem. Jeśli po upływie 3. dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej,
należy zwrócić się do lekarza.

Sposób podawania

Dawkę można przyjmować 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.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku:

Lek należy przyjmować tylko tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.Po przypadkowym
przedawkowaniu leku nie powinny wystąpić ciężkie zaburzenia. Jednakże, w przypadku przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Hitaxa
fast należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku:

W razie pominięcia zastosowania leku w odpowiednim czasie należy go przyjąć tak szybko, jak to możliwe, a następnie powrócić do
regularnego schematu dawkowania. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania:

Kiedy nie stosować leku:

jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6), lub na
loratadynę.

Lek Aleric w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej 5 mg przeznaczony jest dla dorosłych i młodzieży (w wieku 12 lat i
więcej).

Kichasz, prychasz od tygodnia

Chorych pełna jest przychodnia

wiosna wlewa się oknami,

a ty alergię uczyń swoimi wspomnieniami.
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