
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Claritine Allergy (Nalergine ) tabl. 0,01g
 

Cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 7 tabl.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

O produkcie
Claritine Allergy, 10 mg, tabletki, 7 szt.

Opis
Claritine Allergy to produkt leczniczy  o działaniu przeciwhistaminowym (przeciwalergicznym) do stosowania w przypadku
alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa z towarzyszącym kichaniem, świądem, pieczeniem oczu.

Skład
Substancją czynną jest: loratadyna (Loratadinum).

1 tabletka zawiera 10 mg loratadyny.

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

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

Lek do stosowania doustnego.
Claritine Allergy może być przyjmowane niezależnie od posiłków.
Leczenie loratadyną bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.
Nie należy stosować tego leku u dzieci jeśli masa ciała jest mniejsza niż 30 kg.
U osób w podeszłym wieku i osób z niewydolnością nerek nie ma konieczności zmiany dawki.
Dorośli, młodzież i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci od 6 do 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę przy masie ciała większej niż 30 kg.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby (dzieci z masą ciała powyżej 30 kg oraz dorośli): 1 tabletka (10 mg) co drugi dzień.
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 Działanie
Claritine Allergy zawiera loratadynę, która wykazuje działanie przeciwalergiczne (przeciwhistaminowe) poprzez blokowanie obwodowego
receptora histaminowego H1. Loratadyna nie wywołuje senności.

Wskazania
Leczenie objawowe:
alergicznego zapalenie błony śluzowej nosa (z objawami jak kichanie, wyciek z nosa, swędzenie, świąd i pieczenie oczu),
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Claritine Allergy:
w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną - loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

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

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób): senność.
Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób): ból głowy, zmęczenie, bezsenność, zwiększenie apetytu,
nudności,
suchość w jamie ustnej, wysypka.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób): ciężka reakcja alergiczna (świszczący oddech,
świąd, pokrzywka, obrzęk).

Częstość nieznana: zwiększenie masy ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Stosowanie leku Claritine należy przerwać na ok. 48 godzin przed planowanymi testami skórnymi (leki przeciwalergiczne może
powodować wynik fałszywie ujemy).

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
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
Claritine Allergy może być przyjmowany niezależnie od posiłków.

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.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Leku nie należy stosować u dzieci poniżej 2 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
U niektórych osób może występować senność, która może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania 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.

Podmiot odpowiedzialny
BAYER SP. Z O.O.
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