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ACATAR ACTI-TABS x 12 tbl.
 

Cena: 18,99 PLN

Opis słownikowy

Producent US PHARMACIA

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Acatar Acti-Tabs zawiera substancję czynną pseudoefedrynę, która mniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zatok
przynosowych a także ilość wydzieliny, udrożnia nos; oraz triprolidynę, która zmniejsza kichanie i świąd nosa.

Składniki:
Jedna tabletka zawiera substancję czynną: 60 mg pseudoefedryny i 2,5 mg triprolidyny oraz substancje pomocnicze: celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, laktoza, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeznaczenie:
Łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak:
- obrzęk błony śluzowej nosa i zatok przynosowych;
- wyciek wydzieliny z nosa (katar);
- uczucie zatkanego nosa oraz kichanie;
- występujących w przeziębieniu i grypie;
- może być także stosowany doraźnie w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i w naczynioruchowym obrzęku błony
śluzowej nosa.

Dawkowanie:
- Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat
  Dawka jedorazowa:
  1 tabletka co 6 do 8 godzin.
- Nie należy stosować dawki większej niż 4 tabletki na dobę.
- Preparatu nie należy podawać dzieciom w wieku poniżej 12 lat.
- Jeżeli konieczne jest stosowanie produktu leczniczego dłużej niż 3 dni lub pogarsza się stan pacjenta, pacjent powinien skontaktować
się z lekarzem.
- Stosować doustnie.
- Lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
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Warunki przechowywania:
Lek należy przechowywać w temperaturze 15°C - 25°C.

Uwagi:
Leku Acatar Acti-Tabs nie należy stosować jeśli u pacjenta występuje:
- Nadwrażliwość na substancję czynną lub na substancję pomocniczą.
- Podczas stosowania leku należy unikać spożywania alkoholu lub przyjmowania leków działających sedatywnie.
- Ze względu na zawartość pseudoefedryny w preparacie nie należy stosować leku bez porozumienia z lekarzem u osób z cukrzycą,
zaburzeniami rytmu serca, nadczynnością tarczycy, chorobą serca, z nadciśnieniem tętniczym, guzem chromochłonnym nadnerczy, ze
zwiększonym ciśnieniem śródgałkowym, z zaburzeniami odpływu moczu, np. spowodowanymi przerostem gruczołu krokowego lub
zwężeniem szyi pęcherza moczowego.
- Ze względu na zawartość triprolidyny lek należy stosować ostrożnie u osób ze zwężeniem odźwiernika, astmą oskrzelową, przewlekłą
obturacyjną chorobą płuc.
- Ze względu na zawartość laktozy leku nie należy stosować u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy,
niedoborem laktazy Lappa lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
- Mimo, że u pacjentów z prawidłowym ciśnieniem krwi pseudoefedryna praktycznie nie wykazuje działania hipertensyjnego, nie należy
stosować leku bez porozumienia z lekarzem u pacjentów przyjmujących leki przeciwnadciśnieniowe, trójpierścieniowe leki
przeciwdepresyjne, leki pobudzające układ współczulny, takie jak: leki zwężające naczynia krwionośne błon śluzowych, leki hamujące
łaknienie oraz leki psychotropowe o działaniu podobnym do amfetaminy. W takich przypadkach przed zaleceniem stosowania preparatu
AcatarActi-Tabs należy ocenić wpływ pojedynczej dawki preparatu na ciśnienie tętnicze krwi.
- Leku AcatarActi-Tabs nie należy stosować w okresie ciąży i karmienia piersią.
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