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Fenistil krop.doustne 1mg/ml 20ml IN
 

Cena: 17,12 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 1 but.a 20ml

Postać krop.doustne, roztwór

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rejestracja

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Fenistil krople

DZIAŁANIE:

Fenistil krople blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie podczas reakcji alergicznych. Fenistil krople
łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką, zmniejsza obrzęk i pomaga złagodzić objawy nieżytów nosa: katar, kichanie,
swędzenie nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu

WSKAZANIA:

Leczenie objawów chorób alergicznych, takich jak: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku
kontaktowego, wyprysku endogennego.
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa (np. w przypadku uczulenia na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze).
Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych oraz łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie).
Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas
odczulania.

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 20 do 40 kropli trzy razy dziennie.
Dzieci: niemowlęta od 1 miesiąca do 1 roku tylko na zalecenie lekarza: Zalecana dawka wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę,
podzielone na trzy dawki, np. 6 kropli trzy razy na dobę dla 8-miesięcznego dziecka ważącego 9 kg.
Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na trzy dawki, np. 8
kropli trzy razy na dobę dla 2-letniego dziecka ważącego 12 kg.
Nie podawać leku niemowlętom od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że zostanie przepisany przez lekarza.
Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

SKŁAD:
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Substancją czynną preparatu Fenistil krople jest maleinian dimetyndenu. Jeden mililitr leku Fenistil krople zawiera 1 mg maleinianu
dimetyndenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy
jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA:

Leku nie należy stosować:
po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu i butelce.
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na maleinian dimetyndenu lub inny składnik leku.
u noworodków do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed zastosowaniem leku, z lekarzem lub farmaceutą powinni skonsultować się pacjenci cierpiący na: jaskrę, trudności z oddawaniem
moczu związane np. z rozrostem gruczołu krokowego, epilepsję.

Zaobserwowano, że u małych dzieci leki przeciwhistaminowe mogą wywoływać pobudzenie.

Fenistil krople a inne leki

Bez konsultacji z lekarzem leku Fenistil krople nie mogą stosować pacjenci przyjmujący następujące środki farmakologiczne:
leki przeciwdepresyjne,
leki przeciwcholinergiczne, m.in. leki rozszerzające oskrzela (stosowane w leczeniu astmy i skurczu oskrzeli), przeciwskurczowe leki
żołądkowo-jelitowe (stosowane w celu zapobiegania skurczom żołądka lub jelit), leki rozszerzające źrenice, przeciwskurczowe leki
urologiczne (stosowane w leczeniu objawów nietrzymania moczu i nadczynności pęcherza),
środki uspokajające lub nasenne,
leki przeciwdrgawkowe (stosowane w leczeniu padaczki),
opioidowe leki przeciwbólowe,
leki przeciwhistaminowe (stosowane w leczeniu zwykłego kaszlu, przeziębienie i alergii),
leki przeciwwymiotne (stosowane w celu zatrzymania wymiotów),
prokarbazyna (lek stosowany w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów),
skopolamina (lek zapobiegający chorobie lokomocyjnej),
alkohol.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych aktualnie lub ostatnio lekach, w tym środkach wydawanych
bez recepty.

Fenistil krople a spożywanie alkoholu
Podobnie jak wiele innych leków przeciwhistaminowych, Fenistil krople może nasilać działanie alkoholu.

Dzieci i młodzież
Nie podawać leku Fenistil krople niemowlętom w wieku od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że lek zostanie przepisany przez lekarza. Nie
należy przekraczać zalecanej dawki.

Ciąża, karmienie piersią i wpływ na płodność
Jeśli jesteś w ciąży, możesz przyjmować Fenistil krople tylko po konsultacji z lekarzem. Lek nie jest zalecany podczas karmienia piersią.

Przed przyjęciem jakiegokolwiek leku, zasięgnij porady lekarza lub farmaceuty.

Jeśli jesteś w ciąży lub karmisz piersią, planujesz ciążę albo podejrzewasz, że jesteś w ciąży, przed zastosowaniem leku skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Podobnie jak wiele innych leków przeciwhistaminowych, Fenistil krople może powodować u niektórych osób zmęczenie lub obniżenie
czujności. W takich przypadkach należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
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Zażycie większej niż zalecana dawki leku Fenistil krople

Jeśli przekroczysz zalecaną dawkę, natychmiast skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Zapomniałem/am przyjąć Fenistil krople

W przypadku pominięcia dawki należy przyjąć ją tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 2 godziny przed porą przyjęcia kolejnej. W
takim przypadku należy opuścić pominiętą dawkę i przyjąć kolejną o wyznaczonej porze. Nie należy stosować podwójnej dawki w celu
uzupełnienia dawki pominiętej.

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

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

