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Allertec WZF tabl.powl. 0,01g 7tabl.(blist
 

Cena: 7,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 7 tabl. (blister)

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

O produkcie
Allertec WZF, 10 mg, tabletki powlekane, 7 szt.

Opis
Allertec WZF to produkt leczniczy  do stosowania w objawach sezonowego i przewlekłego alergicznego zapalenie błony śluzowej
nosa oraz w pokrzywce.

Skład
Substancją czynną jest: cetyryzyny dichlorowodorek. 1 tabletka zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorek (Cetirizini dihydrochloridum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia kukurydziana, powidon K-25, magnezu stearynian,
karboksymetyloskrobia sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, sodu laurylosiarczan, hypromeloza, makrogol 6000.

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

Dzieci w wieku 6-12 lat: pół tabletki (5 mg) dwa razy na dobę.

Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.

Lek można przyjmować niezależnie od posiłku.
Tabletki należy połykać popijając szklanką wody.

Działanie
Allertec WZF wykazuje działanie przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe). Cetyryzyna wykazuje działanie antagonistyczne w stosunku
do receptorów H1.
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 Wskazania:
1) łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa,
2) łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Allertec WZF:
1) w przypadku nadwrażliwości na cetyryzynę, hydroksyzynę, pochodne piperazyny lub na którykolwiek ze składników pomocniczych
leku,
2) u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W przypadku wystąpienia pierwszych objawów nadwrażliwości (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w
oddychaniu/przełykaniu) należy zaprzestać stosowanie leku i skontaktować się z lekarzem.

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): zmęczenie, senność, suchość w jamie ustnej, nudności, biegunka,
zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): ból brzucha, astenia, złe samopoczucie, zaburzenia czucia,
pobudzenie, świąd, wysypka.

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób): przyspieszone bicie serca, obrzęki, uczulenie, nieprawidłowa
czynność wątroby,
zwiększenie masy ciała, pokrzywka, dezorientacja, depresja, omamy, bezsenność.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): zaburzenia akomodacji, niewyraźne widzenie,
rotacja gałek ocznych,
omdlenie, drżenie, zaburzenia smaku, tiki, zaburzenia oddawania moczu, obrzęk naczynioruchowy, wysypka polekowa.

Częstość nieznana: zwiększenie apetytu, amnezja, zaburzenia pamięci, zatrzymanie moczu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera laktozę - nie stosować u pacjentów wykazujących nietolerancję niektórych cukrów.
Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, konieczne może być zastosowanie mniejszej dawki leku.
Przed zastosowaniem leku, należy poradzić się lekarza w przypadku występującej padaczki lub napadów drgawek w przeszłości,
trudności z oddawaniem moczu.
Należy unikać spożywania alkoholu podczas stosowania leków przeciwalergicznych.
Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
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.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem:
Jedzenie nie wpływa w zauważalny sposób na wchłanianie leku.

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

Wpływ na badania laboratoryjne
Lek Allertec WZF może wpływać na wyniki testów alergicznych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
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 Pacjent powinien zwrócić uwagę na indywidualną reakcję organizmu na lek i w przypadku wystąpienia senności lub uczucia zmęczenia
nie prowadzić pojazdów i nie obsługiwać maszyn.

U osób wrażliwych jednoczesne stosowanie leku z lekami o działaniu hamującym na ośrodkowy układ nerwowy jak np. z silnymi lekami
przeciwbólowymi, uspokajającymi lub z alkoholem może nasilać wpływ leku Allertec WZF na zdolność reagowania i koncentracji.

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
POLFA WARSZAWA
Karolkowa 22/24
Warszawa

 

Galeria
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