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Aleric Deslo Active rozt.doust. 0,5mg/ml 6
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 mg/ml

Opakowanie 60 ml (butelka)

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

O produkcie
Aleric Deslo Active (Aleric Deslo), 0,5mg/ml, roztwór doustny, 60 ml

Opis
Aleric Deslo Active to lek zawiera substancję przeciwalergiczną, działającą przeciwhistaminowo.

Skład
Substancją czynną leku jest desloratadyna (desloratadinum)

1 ml roztworu zawiera 0,5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze: sodu cytrynian, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat Tutti
frutti płynny, woda oczyszczona. '

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i młodzież w wieku ponad 12 lat: doustnie, 10 ml (5 mg) roztworu raz na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: doustnie, 5 ml (2,5 mg) roztworu raz na dobę.

Okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa należy leczyć biorąc pod uwagę ocenę historii choroby pacjenta. Leczenie należy
przerwać po ustąpieniu objawów i wznowić w momencie ich ponownego wystąpienia.
W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa można zalecić pacjentowi kontynuowanie leczenia w okresie narażenia na
alergen.
Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz pokrzywki bez konsultacji z lekarzem nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.
Działanie
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 Aleric Deslo Active roztwór doustny jest lekiem przedwalergicznym, który nie wywołuję senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej
oraz jej objawów.

Wskazania
Lek Aleric Deslo Active jest wskazany w celu łagodzenia objawów związanych z:

alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
pokrzywką.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku Aleric Deslo Active:

jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Dorośli

Często (nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów):

zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból głowy.
Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

ciężkie reakcje alergiczne, wysypka,
kołatanie oraz nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca,
bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka,
zawroty głowy, senność, bezsenność
bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością ruchową,
zapalenie wątroby, nieprawidłowości w testach czynności wątroby.
Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych:

nietypowe osłabienie, zażółcenie skóry i (lub) gałek ocznych,
zwiększona wrażliwość skóry na słońce, nawet w przypadku zachmurzenia słońca, i na promieniowanie UV (ultrafioletowe), na przykład
na promieniowanie UV w solarium,
zmiana w sposobie bicia serca,
nietypowe zachowanie,
zachowanie agresywne,
zwiększenie masy ciała,
zwiększony apetyt.
Dzieci

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

wolne bicie serca, zmiana w sposobie bicia serca,
nietypowe zachowanie, zachowanie agresywne,
zwiększenia masy ciała, zwiększony apetyt.
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek Aleric Deslo Active w postaci roztworu doustnego zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych
cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem prowadzącym przed zastosowaniem tego leku.
Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.
Należy zachować ostrożność u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek lub jeśli u pacjenta występują drgawki (również w wywiadzie
rodzinnym).
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Roztwór doustny Aleric Deslo Active może być przyjmowany bez posiłku lub z posiłkiem.
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 Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku z alkoholem

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Wpływ na badania laboratoryjne
Jeśli pacjent ma zaplanowane wykonanie testów alergicznych, należy zapytać lekarza czy pacjent powinien przerwać stosowanie leku
Aleric Deslo Active na kilka dni przed badaniem. Lek ten może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Badania kliniczne nie wykazały wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną.
Pacjenci powinni zwrócić uwagę na reakcję organizmu na lek.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław
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