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Dynid Gem 5 mg 10 tabl.
 

Cena: 8,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS S.R.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

lek Dynid Gem łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane
uczuleniem, np. katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i więcej. Do objawów należą:
kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Lek
Dynid Gem jest również stosowany w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do
objawów należą: świąd skóry i pokrzywka. Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych
codziennych czynności oraz normalnego snu. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Działanie: lek Dynid Gem zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym. Lek Dynid Gem jest lekiem
przeciwalergicznym, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Dawkowanie: dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana w
trakcie posiłku lub bez posiłku. Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połknąć w całości. Lekarz
prowadzący określi czas trwania leczenia lekiem Dynid Gem po ustaleniu rodzaju alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, które
występuje u pacjenta. Jeśli u pacjenta występuje okresowe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują krócej niż 4 dni
w tygodniu lub krócej niż przez 4 tygodnie), lekarz prowadzący zaleci schemat leczenia, biorąc pod uwagę wcześniejszy przebieg
choroby. Jeśli u pacjenta występuje przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa (objawy występują przez co najmniej 4 dni w
tygodniu i dłużej niż 4 tygodnie), lekarz prowadzący może zalecić dłuższe stosowanie leku. W pokrzywce czas trwania leczenia może się
różnić u poszczególnych pacjentów i dlatego pacjent powinien postępować zgodnie z zaleceniami lekarza prowadzącego.

Skład: 1 tabletka zawiera: substancję czynną: 5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna,
skrobia kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania: uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności: przed rozpoczęciem stosowania leku Dynid Gem należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub
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pielęgniarką: jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek; jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub
rodzinnym. Nie należy podawać tego leku dzieciom w wieku poniżej 12 lat. Lek Dynid Gem, 5 mg, tabletki zawiera laktozę. Jeżeli
stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Interakcje z innymi lekami: nie są znane interakcje leku Dynid Gem z innymi lekami. Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o
wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Lek Dynid Gem, 5
mg, tabletki można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować ostrożność podczas przyjmowania leku Dynid Gem z
alkoholem.

Ciąża i karmienie piersią: jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko,
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku. Nie zaleca się stosowania leku Dynid Gem w okresie ciąży
lub karmienia piersią. Brak dostępnych danych dotyczących wpływu na płodność mężczyzn i kobiet.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn: nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność
prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn. Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od
wykonywania czynności wymagających koncentracji uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu
ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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