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Allegra 120 mg, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 16,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Fexofenadini hydrochloridum

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Opis
Allegra to lek w postaci tabletek powlekanych dla osób dorosłych i dzieci od 12 roku życia w leczeniu objawów kataru siennego
(sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa).

Wskazania
Katar sienny: kichanie, swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa, swędzenie zaczerwienienie i łzawienie oczu.

Działanie
Przeciwhistaminowe.

Dawkowanie

Osoby dorosłe i dzieci od 12 roku życia: 1 tabletka raz na dobę.
Tabletki należy przyjmować doustnie, przed posiłkiem, popijając wodą.
Jeśli objawy nie ustąpią po 5 dniach od rozpoczęcia stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku Allegra jest feksofenadyny chlorowodorek.
Każda tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku.
Inne składniki: Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna,
magnezu stearynian.
Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna bezwodna,
makrogol 400, mieszanina tlenków żelaza (E 172).

Przeciwwskazania
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Jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
Jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować
przyspieszoną lub nieregularną czynność serca,
Podeszły wiek pacjenta.

Działania niepożądane
Należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza i przerwać stosowanie leku Allegra, jeśli wystąpi obrzęk twarzy, warg, języka lub gardła i
trudności w oddychaniu. Mogą to być objawy ciężkiej reakcji alergicznej.

Częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 10, ale częściej niż u 1 na 100 pacjentów): bóle głowy, senność,
nudności oraz zawroty głowy.
Niezbyt częste działania niepożądane (występujące rzadziej niż u 1 na 100, ale częściej niż u 1 na 1000 pacjentów):
zmęczenie/senność.
Inne działania niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu,
koszmary senne/wyraziste sny, nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd,
pokrzywka, ciężkie reakcje alergiczne, które mogą powodować obrzęk twarzy, warg, języka i gardła, trudności w oddychaniu,
uczucie ucisku w klatce piersiowej, nagłe zaczerwienienie skóry.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

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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