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Aleric Deslo Active 2,5mg 10 tabletek
 

Cena: 16,90 pln

Opis słownikowy

Dawka 2,5 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent/
Dystrybutor

US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład 1 tabl. ulegające rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg lub 5 mg desloratadyny; tabl. zawierają aspartam.  Wskazania
Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz pokrzywką.  Działanie Desloratadyna jest
pozbawionym działania uspokajającego, długo działającym antagonistą histaminy, wykazującym selektywną antagonistyczną
aktywność w stosunku do obwodowych receptorów H1. Przeciwalergiczne właściwości desloratadyny obejmują hamowanie uwalniania
cytokin indukujących reakcję zapalną (tj. IL-4, IL-6, IL-8 i IL-13) z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych, jak
również hamowanie ekspresji białka adhezyjnego selektyny P na powierzchni komórek śródbłonka. U pacjentów z alergicznym
zapaleniem błony śluzowej nosa desloratadyna skutecznie łagodzi takie objawy, jak: kichanie, świąd, wydzielina z nosa, a także świąd,
łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd podniebienia. U pacjentów z pokrzywką zmniejsza liczbę i rozmiar zmian pokrzywkowych
oraz łagodzi świąd skóry. Desloratadyna nie przenika łatwo do o.u.n., dzięki czemu praktycznie nie wywiera działania uspokajającego, nie
wywołuje senności ani nie wpływa na aktywność psychomotoryczną. Desloratadyna szybko wchłania się z przewodu pokarmowego (ok.
30 min), osiągając Cmax po około 3 h. Wiązanie z białkami osocza wynosi 83-87%. T0,5 wynosi 27 h.  Sposób użycia Dorośli i młodzież
doustnie ?12 lat: 5 mg raz na dobę; dzieci 6-11 lat: 2,5 mg raz na dobę. W okresowym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa
(objawy występują krócej niż 4 dni w tyg. lub krócej niż przez 4 tyg.) leczenie należy zaprzestać po ustąpieniu objawów i wznowić w
momencie ich ponownego wystąpienia. W przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tyg.
lub więcej i przez dłużej niż 4 tyg.) można kontynuować leczenie w okresie narażenia na alergen. Sposób podania. Lek może być
przyjmowany niezależnie od posiłków. Tabl. uleg. rozp. w j. ustnej umieszcza się w jamie ustnej, gdzie ulega on natychmiastowemu
rozpadowi; woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę; dawkę należy przyjąć natychmiast po otwarciu blistra. Tabletki nie
rozkruszać. Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą,
gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 
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