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CONTRAHIST ALLERGY 5 mg x 10 tbl.
 

Cena: 9,99 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji

Opis produktu
 

Contrahist AllergyObjawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.Składniki/Substancje aktywne:Każda
tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku , co odpowiada 4,2 mg lewocetyryzyny oraz jako substabcję
pomocniczą 68,2 mg laktozy jednowodnej.  Dawkowanie:Produkt leczniczy może być stosowany jedynie u osób z rozpoznanym przez
lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub rozpoznaną pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad.
Tabletkę powlekaną należy przyjmować doustnie, połykając w całości i popijając płynem. Tabletkę można przyjmować z posiłkiem lub
niezależnie od posiłku. Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i powyżej: Zalecana dawka dobowa
wynosi 5 mg. Osoby w podeszłym wieku: U pacjentów w podeszłym wieku z umiarkowanymi do ciężkich zaburzeniami czynności nerek
zaleca się dostosowanie dawki produktu (patrz poniżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”). Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
Zalecana dawka dobowa wynosi 5 mg. Dorośli pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: Odstępy czasu pomiędzy kolejnymi dawkami
muszą być ustalone indywidualnie w zależności od stopnia wydolności nerek. Dawkowanie należy zmodyfikować zgodnie z opisem
podanym w pełnej wersji Charakterystyki produktu leczniczego. Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: Nie jest konieczne
dostosowanie dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby oraz nerek zaleca
się dostosowanie dawki (patrz powyżej „Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek”). Czas trwania leczenia: Okresowe alergiczne
zapalenie błony śluzowej nosa (objawy  4 dni w tygodniu i utrzymujące się dłużej niż 4 tygodnie) można zalecić pacjentowi
kontynuowanie leczenia w okresie ekspozycji na alergeny.Istniejące doświadczenie kliniczne dotyczące stosowania 5 mg
lewocetyryzyny w postaci tabletek powlekanych, obejmuje 6-miesięczny okres leczenia. Doświadczenie kliniczne z zastosowaniem
racematu w przewlekłej pokrzywce i przewlekłym alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa dotyczy okresu do 1 roku.
PrzeciwwskazaniaNadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny, benzoesan sodu lub na którąkolwiek substancję
pomocniczą. Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min. Tabletek nie należy stosować u
pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania
glukozy-galaktozy.Warunki przechowywania:Przechowywać w suchych pomieszczeniach, w temperaturze pokojowej, chronić od
światła i wilgoci. Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.Uwaga! Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na
którykolwiek ze składników preparatu.
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