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Claritine Allergy 10 mg, 7 tab.
 

Cena: 17,17 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 7 tabl.

Postać tabl.

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Claritine Allergy 10 mg, 7 tab.

Claritine® Allergy to produkt leczniczy wskazany do stosowania w objawowym leczeniu kataru alergicznego i pokrzywki idiopatycznej u
doros?ych i dzieci od 6. roku ?ycia. Lek w postaci tabletek ?agodzi objawy alergii wywo?ane kontaktem z takimi alergenami jak: ?lina i
naskórek zwierz?t, roztocza, ple?? czy py?ki traw i drzew. Jednocze?nie nie zaburza koncentracji i nie powoduje senno?ci. Substancja
czynna leku (loratadyna) szybko osi?ga maksymalne st??enie we krwi, a jej dzia?anie utrzymuje si? przez ca?? dob?. 

 

Zastosowanie:  

Leczenie objawów alergicznego zapalenia b?ony ?luzowej nosa, takich jak kichanie, wyciek z nosa, sw?dzenie, pieczenie i ?zawienie
oczu oraz przewlek?ej pokrzywki idiopatycznej. 

 

Dawkowanie:  

Doro?li i dzieci w wieku powy?ej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dob?.  

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat (masa cia?a wi?ksza ni? 30 kg): 1 tabletka (10 mg) raz na dob?. 

Pacjenci z zaburzeniami czynno?ci w?troby (doro?li i dzieci o masie cia?a wi?kszej ni? 30 kg): 1 tabletka (10 mg), co drugi
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dzie?. 

 

Sk?adniki:  

Jedna tabletka zawiera: 

·      substancj? czynn?: loratadyna 10 mg, 

·      substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian. 

 

Ostrze?enia: 

·        Leczenie loratadyn? bez zalecenia lekarza nie powinno przekracza? 10 dni. 

·        Przed przyj?ciem leku nale?y poinformowa? lekarza lub farmaceut? o wszystkich stosowanych przez pacjenta lekach (obecnie lub
ostatnio), a tak?e o lekach, które pacjent planuje przyjmowa? (w tym równie? lekach wydawanych bez recepty). 

·        Leku nie nale?y przyjmowa? w przypadku wyst?powania u pacjenta uczulenia na substancj? czynn? (loratadyn?) lub którykolwiek
z pozosta?ych sk?adników leku. 

·        Nie zaleca si? stosowania leku w okresie ci??y i karmienia piersi?. 

·        Przed zastosowaniem leku u pacjenta z ci??k? niewydolno?ci? w?troby nale?y skonsultowa? si? z lekarzem lub farmaceut?. 

·        Nie nale?y stosowa? dawki podwójnej w celu uzupe?nienia pomini?tej dawki. W razie przyj?cia wi?kszej dawki ni? zalecana
nale?y niezw?ocznie skonsultowa? si? z lekarzem lub farmaceut?. 

·        Nale?y przerwa? stosowanie leku na oko?o 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Leki przeciwhistaminowe
mog? powodowa? fa?szywie ujemne wyniki tych testów (zmniejszy? lub ca?kowicie zahamowa? reakcj? skórn?). 

 

Wa?ne wskazówki: 

Lek nale?y przechowywa? w temperaturze poni?ej 25°C oraz w miejscu niewidocznym i niedost?pnym dla dzieci. Nie stosowa? leku
po up?ywie terminu wa?no?ci zamieszczonym na opakowaniu. 

 

Dodatkowe informacje:  

Mo?liwe dzia?ania niepo??dane: ból g?owy, nerwowo?? i zm?czenie, senno??, zwi?kszenie apetytu, bezsenno??, nudno?ci,
sucho?? w jamie ustnej, zapalenie b?ony ?luzowej ?o??dka, wysypka. 

 

W przypadku wyst?pienia ci??kich reakcji alergicznych, nale?y przerwa? przyjmowanie leku i niezw?ocznie skontaktowa? si?
z lekarzem. 

 

Producent:  
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Bayer Sp. z o. o. 
Al. Jerozolimskie 158 
02-326 Warszawa 

 

Claritine Active 5 mg + 120 mg, 6 tab.
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