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Allegra tabl.powl. 0,12 g 10 tabl.
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,12 g

Opakowanie 10 tabl.

Producent SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Substancja
czynna

Fexofenadini hydrochloridum

Opis produktu
 

O produkcie
Allegra, 120 mg, tabletki powlekane, 10 szt.

Opis
Allegra to produkt leczniczy do stosowania w katarze siennym (z towarzyszącym kichaniem, swędzeniem, katarem) z objawami
zaczerwienienia i łzawienia oczu.

Skład
Substancją czynną jest: feksofenadyna (chlorowodorek feksofenadyny). 1 tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku
(Fexofenadini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna,
magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna
bezwodna, makrogol 400, tlenek żelazaczerwony (E 172) oraz tlenek żelaza żółty (E 172)

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka raz na dobę.

Lek do stosowania doustnego, przed posiłkiem, popijając wodą.

Działanie
Allegra wykazuje działanie przeciwhistaminowe, nie wywiera działania sedatywnego.

Wskazania
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Allegra:
1) w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną (feksofenadynę),
2) w przypadku nadwrażliwości na substancje pomocnicze.
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Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia obrzęku twarzy, warg, języka, gardła i trudnościach w oddychaniu należy przerwać stosowanie leku i zgłosić
się do lekarza.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): bóle głowy, senność, zawroty głowy, nudności.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): zmęczenie, senność.

Częstość nieznana: trudność w zasypianiu, zaburzenia snu, koszmary senne / wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna
czynność serca, wysypka, świąd.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zachować ostrożność w stosowaniu leku, jeśli u pacjenta występują: zaburzenia czynności nerek, wątroby, jeśli w przeszłości
występowały choroby układu krążenia; jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Allegra może wchodzić w interakcje z: lekami zobojętniającymi zawierającymi glin i magnez (zmniejszenie wchłaniania leku) - zachować
2-godzinny odstęp pomiędzy lekami.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek stosować przed posiłkiem.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Jest mało prawdopodobne, aby Allegra wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn.

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
SANOFI AVENTIS
Bonifraterska 17
Warszawa
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