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Fenistil, krople doustne 1 mg/ml, 20 ml
 

Cena: 26,09 zł

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Opakowanie 20 ml

Postać krople doustne, roztwór

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Dimetindenum

Opis produktu
 

Opis
Fenistil, lek w postaci kropli doustnych do stosowania na skórę. Substancja czynna dimetyndenu maleinian, hamuje działanie histaminy,
związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne.

Wskazania
Leczenie objawów chorób alergicznych:

Skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego
Układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej nosa sezonowe (katar sienny) i alergiczne objawowe leczenie alergii
pokarmowych oraz polekowych. Łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie). Łagodzenie objawów
występujących po ukąszeniu owadów. Zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas leczenia odczulającego.

Działanie
Łagodzi objawy schorzeń alergicznych: skóry, układu oddechowego, alergii pokarmowych i polekowych.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: dawka dobowa wynosi 3 – 6 mg dimetyndenu podawane w 3 równych dawkach
podzielonych. Zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. U pacjentów ze skłonnością do senności należy
stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano, podczas śniadania.
Dzieci w wieku poniżej 12 lat: zalecana dawka dobowa wynosi 0,1 mg/kg masy ciała/dobę tj. 2 krople na kg masy ciała na dobę,
podana w 3 dawkach podzielonych np.

6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8. miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg. 8 kropli 3 razy dziennie w przypadku 2. letniego
dziecka ważącego 12 kg.

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej, która wynosi:
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Wiek Maksymalna dawka dobowa
1 miesiąc – 1 rok 1,5 mg 30 kropli
1 – 3 lata 2,25 mg 45 kropli
3 – 12 lat 3 mg 60 kropli

Skład
Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian.
Jeden mililitr leku Fenistil zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu.
Inne składniki leku to glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy
jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
U noworodków do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie urodzonych.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C
Butelkę przechowywać w opakowaniu.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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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