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Contrahist Allergy 5mg, 10 tabletek powlekanych
 

Cena: 8,50 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabletek powlekanych

Postać tabletki powlekane

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Levocetirizini dihydrochloridum

Opis produktu
 

Opis
Contrahist Allergy, 5mg, lek w postaci tabletek powlekanych. Zawiera substancję czynną lewocetyryzyny dichlorowodorek. Lek działa
przeciwalergicznie.

Wskazania
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Działanie
Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Może być stosowany jedynie u osób z rozpoznanym przez lekarza alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa lub rozpoznaną
przewlekłą pokrzywką idiopatyczną i według określonych przez niego zasad.
Zaleca się przyjmowanie dawki raz na dobę.
Zalecana dawka leku u osób dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych to 1 tabletka (5 mg) na dobę.
U pacjentów z zaburzeniem czynności nerek może być konieczne zmniejszenie dawki leku w zależności od stopnia ciężkości
choroby nerek.

Skład
Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (Levocetirizini dihydrochloridum), co odpowiada 4,2 mg
lewocetyryzyny.

Substancje pomocnicze:
Rdzeń: Celuloza mikrokrystaliczna(typ 102), Laktoza jednowodna, Magnezu stearynian
Otoczka: Hypromeloza, Tytanu dwutlenek (E 171), Makrogol400

Przeciwwskazania
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Nadwrażliwość na lewocetyryzynę, inne pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ciężkie zaburzenia czynności nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min.
Dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.
Nie zaleca się podawania leku dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane

Objawy reakcji nadwrażliwości: obrzęk ust, języka, twarzy i (lub) gardła, trudności w oddychaniu lub przełykaniu oraz pokrzywka,
obrzęk naczynioruchowy, nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do
zgonu.
Często (występują u mniej niż 1 na 10, ale więcej niż 1 na 100 pacjentów) zgłaszano występowanie działań niepożądanych,
takich jak suchość w jamie ustnej, bóle głowy, zmęczenie i senność, przeważnie o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.
Niezbyt często (występują u mniej niż 1 na 100, ale więcej niż 1 na 1000 pacjentów) obserwowano działania niepożądane, takie
jak uczucie wyczerpania i bóle brzucha.
Zgłaszano również bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów) lub występujące z częstością nieznaną inne działania
niepożądane, takie jak: kołatanie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, uczucie
wirowania lub kołysania, zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność
całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry),
wykwity skórne, duszność, zwiększenie masy ciała, bóle mięśni, pobudzenie lub zachowanie agresywne, bezsenność,
nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem, zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności
wątroby, zwiększenie apetytu i nudności.

Przechowywanie
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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