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Flonidan Control 10mg 10 tabl
 

Cena: 12,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: SANDOZ

ILOŚĆ: 10 tabletek

 

OPIS:

Flonidan Control  to lek przeciwalergiczny łagodzący objawy reakcji alergicznej.

 

DZIAŁANIE:

Przeciwalergiczne.

 

WSKAZANIA:

Wskazany w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: kichanie, wodnisty wyciek z nosa lob świąd nosa,
świąd podniebienia, świąd, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Flonidan Control stosowany jest również w leczeniu objawów przewlekłej
pokrzywki idiopatycznej (tzn. przewlekłej pokrzywki o nieznanej przyczynie), takich jak świąd skóry i pokrzywka.
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DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę. Dzieci
w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg): 1 tabletka (10 mg) raz na dobę. Leku Flonidan Control nie należy stosować u
dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg. Stosowanie leku Flonidan Control bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.

 

SKŁAD:

1 tabletka zawiera: substancję czynną: loratadynę 10 mg. Pozostałe składniki to: laktoza jednowodna, magnezu stearynian, skrobia
kukurydziana, krzemionka koloidalna bezwodna.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie należy stosować leku, jeśli występuje nadwrażliwość na składniki leku.

Nie stosować u kobiet w ciąży.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat, ani u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg.

 

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.
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