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Aleric Deslo Active, tabletki ulegające rozpadowi w jamie
ustnej 5mg, 10 tabletek
 

Cena: 12,74 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabletek

Postać Tabletki

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Aleric Deslo Active to lek przeciwalergiczny w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej i niewymagający popijania. Aleric
Deslo Active nie wywołuje senności i jednocześnie przez cały dzień zmniejsza symptomy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
takie jak: katar sienny, kichanie lub łzawienie oczu. Lek łagodzi również skórne objawy uczulenia, czyli świąd oraz pokrzywkę. Produkt
leczniczy zawiera desloratadynę i można go stosować u osób dorosłych a także u młodzieży powyżej 12 lat.

SKŁAD
Substancją czynną leku jest desloratadyna (Desloratadinum)

1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 5 mg desloratadyny.

Substancje pomocnicze: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
mannitol suszony rozpyłowo, potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

DAWKOWANIE
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek podaje się doustnie. Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go. Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w
jamie ustnej bez kruszenia i od razu umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są
potrzebne, aby ją połknąć.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Nie stosować leku dłużej niż 10
dni bez konsultacji z lekarzem.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej na dobę.

DZIAŁANIE
Desloratadyna zawarta w leku blokuje obwodowe receptory dla histaminy, tym samym blokując jej działanie.
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WSKAZANIA
Aleric Deslo Active łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa
spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie,
swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Aleric Deslo Active stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do
objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

PRZECIWWSKAZANIA
Kiedy nie stosować leku Aleric Deslo Active:
•jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Jak każdy lek, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Najczęściej występujące działania niepożądane zgłaszana w trakcie badań klinicznych to: uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i
bóle głowy.

Po wprowadzeniu do obrotu bardzo rzadko informowano o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha,
nudności (mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek,
niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby.

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
•Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą jeśli u pacjenta występują:
zaburzenia czynności nerek, drgawki w wywiadzie rodzinnym albo medycznym.
•Lek zawiera aspartam, będący źródłem fenyloalaniny, która może być szkodliwa dla osób z fenyloketonurią.
•Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
•Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

STOSOWANIE INNYCH LEKÓW
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Nie są znane interakcje leku Aleric Deslo Active z innymi lekami.

STOSOWANIE LEKU Z JEDZENIEM I PICIEM
Nie jest konieczne popijanie leku Aleric Deslo Active wodą lub innym płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.

CIĄŻA I KARMIENIE PIERSIĄ
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Aleric Deslo Active w czasie ciąży lub karmienia piersią.

STOSOWANIE LEKU U DZIECI I MŁODZIEŻY
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

PROWADZENIE POJAZDÓW I OBSŁUGA MASZYN
Nie przypuszcza się, by lek Aleric Deslo Active stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności
koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na ich zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn.
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