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Allertec WZF 0,01 g 7 tabletek powlekanych
 

Cena: 17,66 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 7 tabletek (blister)

Postać tabletki powlekane

Producent/
Dystrybutor

WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cetirizinum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancja czynna: dichlorowodorek cetyryzyny 10 mg; substancje pomocnicze: laktoza, celuloza mikrokrystaliczna, skrobia
kukurydziana, poliwidon 25, stearynian magnezu, skrobi glikolan sodu, dwutlenek krzemu koloidalny, laurylosiarczan sodu; skład otoczki:
hydroksypropylometyloceluloza, makrogol 6000.  Wskazania Przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Sezonowe alergiczne
zapalenie błony śluzowej nosa (katar sienny) Alergiczne zapalenie spojówek Przewlekła idiopatyczna pokrzywka.  Działanie Cetyryzyna
jest silnie działającym, selektywnym lekiem przeciwhistaminowym II generacji blokującym receptor H1. Hamuje wczesną fazę reakcji
alergicznej, w której pośredniczy histamina, a także późną, ponieważ zmniejsza migrację komórek (eozynofilów) i uwalnianie mediatorów
odczynu zapalnego. Łagodzi skurcz mięśni gładkich powodowany przez histaminę. Cetyryzyna jest szybko wchłaniana z przewodu
pokarmowego, maksymalne stężenie we krwi po podaniu dawki 10 mg występuje po 30-60 min. Wiąże się w znacznym stopniu z
białkami osocza. Wydala się głównie z moczem.  Dawkowanie Doustnie. Dorośli: zwykle 10 mg na dobę, jednorazowo. U chorych z
niewydolnością nerek i wątroby, ze względu na przedłużenie okresu półtrwania leku, zaleca się rozpoczynać leczenie od 5 mg (1/2
tabletki) na dobę. Dzieci powyżej 6 lat o masie ciała do 30 kg: 5 mg (1/2 tabletki) na dobę, w jednej dawce a dzieci powyżej 6 lat o masie
ciała od 31 kg: 10 mg na dobę w jednej dawce.  Przeciwwskazania Nadwrażliwość na składniki leku lub hydroksyzynę.  Informacja Przed
użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.  
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