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Claritine Allergy, 7 tabletek
 

Cena: 12,87 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 7 tabletek

Producent BAYER SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Opis
Claritine Allergy, lek w postaci tabletek. Substancja czynna loratadyna jest trójpierścieniowym lekiem przeciwhistaminowym,
selektywnym antagonistą obwodowych receptorów histaminowych H1. Claritine Allergy jest lekiem niewywołującym senności.

Wskazania

Wyciek z nosa.
- Kichanie,
- Swędzenie i łzawienie oczu,
- Swędzenie i zaczerwienienie skóry.
- Katar alergiczny.
- Przewlekła pokrzywka idiopatyczna.

Działanie
Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat: masa ciała większa niż 30 kg: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.

Skład

Substancja czynna: loratadyna. Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg loratadyny.
Inne składniki: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania
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Uczulenie na loratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Okres ciąży.
Nie jest wskazane stosowanie tabletek (10 mg) u dzieci, których masa ciała jest mniejsza niż 30 kg.

Działania niepożądane

W badaniach klinicznych z udziałem dzieci w wieku od 2 do 12 lat obserwowano następujące działania niepożądane w
porównaniu z placebo: ból głowy (2,7 %), nerwowość (2,3 %) i zmęczenie (1 %).
W badaniach klinicznych z udziałem dorosłych pacjentów i młodzieży, w zakresie wskazań obejmującym alergiczne zapalenie
błony śluzowej nosa i przewlekłą pokrzywkę idiopatyczną, po podaniu zalecanej dawki 10 mg na dobę, u 2 % pacjentów
obserwowano działania niepożądane. Do najczęściej obserwowanych

działań niepożądanych, w porównaniu do placebo, należą: senność (1,2 %), ból głowy (0,6 %), zwiększenie apetytu (0,5 %) i bezsenność
(0,1 %) oraz zmęczenie, nudności, suchość w jamie ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka i wysypka.

Inne działania niepożądane obserwowane bardzo rzadko, po wprowadzeniu leku na rynek to: anafilaksja (rodzaj reakcji
alergicznej), zawroty głowy, przyspieszenie czynności serca, kołatanie serca, nieprawidłowa czynność wątroby, łysienie.

Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

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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