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Aleric Deslo Active 2,5 mg, dla dzieci w wieku 6 lat i starszych
oraz osób dorosłych, 10 tabletek
 

Cena: 12,51 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,5 mg

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Opis

Aleric Deslo Active, to lek przeciwalergiczne, który nie wywołuje senności. Ułatwia kontrole reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Wskazania

Objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na
przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku 6 lat i starszych.
Łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Działanie
Przeciwalergiczne

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 2 tabletki raz na dobę, przyjmowane z posiłkiem lub bez posiłku.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletka raz na dobę, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.
Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu
stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza
mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).
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Przeciwwskazania

Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane
Po wprowadzeniu desloratadyny do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu ciężkich reakcji alergicznych (trudności w
oddychaniu, świszczący oddech, swędzenie, pokrzywka i obrzęk) oraz wysypki. Jeśli wystąpi którykolwiek z tych ciężkich działań
niepożądanych, należy przerwać stosowanie leku i natychmiast zgłosić się do lekarza.

U dorosłych pacjentów działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji
czynnej. Jednakże uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu
tabletki niezawierającej substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

W badaniach klinicznych desloratadyny zgłaszano następujące działania niepożądane:

Często: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 pacjentów: zmęczenie, suchość w jamie ustnej, ból głowy

Po wprowadzeniu leku Aleric Deslo Active do obrotu zgłaszano poniższe działania niepożądane:

Bardzo rzadko: mogą wystąpić nie częściej niż u 1 na 10 000 pacjentów: ciężkie reakcje alergiczne, wysypka, kołatanie oraz
nieregularne bicie serca, szybkie bicie serca, bóle brzucha, nudności (mdłości), wymioty, rozstrój żołądka, biegunka, zawroty
głowy, senność, bezsenność, bóle mięśni, omamy, drgawki, niepokój z nadmierną aktywnością wątroby, zapalenie wątroby,
nieprawidłowości w testach czynności wątroby.
Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych: zwiększona wrażliwość skóry na słońce
lub promieniowanie UV (ultrafioletowe).

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
Jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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