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Lirra Gem tabl.powl. 5 mg 7 tabl.
 

Cena: 6,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 7 tabl.

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Levocetirizini dihydrochloridum

Opis produktu
 

O produkcie
Lirra Gem, 5 mg, tabletki powlekane, 7 szt.

Opis
Lirra Gem to lek przeciwalergiczny w postaci tabletek powlekanych. Lek zawiera cetyryzynę i stosuje się go w alergicznym zapaleniu
błony śluzowej nosa czy pokrzywce. Lirra Gem można podawać osobom dorosłym oraz dzieciom w wieku powyżej 6 lat.

Skład
Substancją czynną leku jest lewocetyryzyny dichlorowodorek.

1 tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian,
hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171) i makrogol 400.

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

Tabletki powlekane Lirra Gem należy połykać w całości, popijając wodą. Lek można przyjmować z jedzeniem lub bez jedzenia. Zalecane
dawkowanie Lirra Gem u osób dorosłych oraz dzieci w wieku 6 lat i starszych to jedna tabletka (5 mg) na dobę. Nie stosować leku dłużej
niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Działanie
Lirra Gem działa przeciwalergicznie.

Wskazania
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 Lirra Gem stosuje się w leczeniu objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (w tym przewlekłym alergicznym
zapaleniem błony śluzowej nosa) czy pokrzywką.

Przeciwwskazania
Nie stosować Lirra Gem u pacjentów z nadwrażliwością na lewocetyryzyny dichlorowodorek, cetyryzynę, hydroksyzynę lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku. Przeciwwskazaniem do zastosowania tego produktu leczniczego są ciężkie zaburzenia czynności
nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).

Działania niepożądane
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra Gem może wystąpić senność, zmęczenie i wyczerpanie. Jeżeli pacjent zamierza
prowadzić samochód, wykonywać potencjalnie niebezpieczne czynności lub obsługiwać maszyny, nie powinien wykonywać tych
czynności do momentu, kiedy pozna swoją reakcję na lek.

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

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100): suchość w jamie ustnej, bóle głowy, uczucie zmęczenia,
senność, zaburzenia snu.

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000): uczucie wyczerpania, bóle brzucha, zaparcia.

Częstość nieznana: kołatanie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia odczuwania smaku, uczucie
wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego), zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie), bolesne lub utrudnione
oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęk (zatrzymanie wody powodujące obrzęk), świąd
(swędzenie), wysypka i pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i swędzenie skóry), wyprysk (wykwity) skórny, duszność, zwiększenie masy
ciała, bóle mięśni, agresywne zachowanie lub pobudzenie, bezsenność, nawracające myśli samobójcze, zapalenie wątroby lub
zaburzenia czynności wątroby (skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte), zwiększenie apetytu, nudności.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lirra Gem zawiera laktozę jednowodną. Jeśli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze pokojowej do 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.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Tabletki Lirra Gem należy połykać w całości, popijając wodą. Tabletki można przyjmować w trakcie posiłku lub pomiędzy posiłkami.

Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Lirra Gem jednocześnie z alkoholem lub innymi substancjami wpływającymi
na czynność mózgu.

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się podawania leku Lirra Gem dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
U niektórych pacjentów podczas stosowania leku Lirra Gem może wystąpić senność, ospałość, zmęczenie i wyczerpanie. Należy
zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów lub obsługiwania maszyn do czasu poznania swojej reakcji na lek. Jednak
specjalne testy przeprowadzone z udziałem zdrowych osób po przyjęciu lewocetyryzyny w zalecanej dawce nie wykazały wpływu leku
na koncentrację uwagi, zdolność reagowania lub zdolność prowadzenia pojazdów.

Opakowanie:
7 tabletek

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

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

 
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
GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.
Fibichova 143
Vysoké Mýto, Czechy

 

Galeria
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