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Flonidan Control 10 mg, lek przeciwalergiczny, 10 tabletek
 

Cena: 10,71 zł

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Opis
Flonidan Control, lek przeciwalergiczny w postaci tabletek, łagodzącym objawy reakcji alergicznej.

Wskazania
Leczenie objawów:

Alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
Przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Działanie
Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała większej niż 30 kg): 1 tabletka (10 mg) raz na dobę.
Stosowanie leku bez zalecenia lekarza nie powinno przekraczać 10 dni.

Skład
1 zawiera 10 mg loratadyny oraz substancje pomocnicze, w tym laktozę.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Działania niepożądane

Działania niepożądane występujące często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 10 osób): ból głowy, nerwowość i uczucie
zmęczenia (u dzieci), senność (u dorosłych i młodzieży),
Działania niepożądane występujące niezbyt często (mogą występować rzadziej niż u 1 na 100 osób): ból głowy, zwiększenie
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apetytu i zaburzenia snu (u dorosłych i młodzieży),
Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować rzadziej niż u 1 na

10 000 osób): reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy - obrzęk skóry i (lub) błon śluzowych np. w obrębie twarzy,
kończyn, stawów), ciężkie reakcje alergiczne z nagłym utrudnieniem oddychania, bardzo ciężkimi zawrotami głowy lub zapaścią,
obrzękiem twarzy lub gardła (anafilaksja). W razie wystąpienia opisanych objawów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
szukać pomocy medycznej. Przyspieszona czynność serca, kołatanie serca, zapalenie błony śluzowej żołądka, nudności, zaburzenia
czynności wątroby, suchość w jamie ustnej, zawroty głowy, uczucie zmęczenia, wysypka, wypadanie włosów, drgawki.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu.

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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