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Aleric Deslo, roztwór doustny, 0,5g/ml, 60ml
 

Cena: 23,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml (butelka)

Postać Roztwór doustny

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis

Wskazania
Łagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane
uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych, młodzieży i dzieci w wielu 6 lat oraz starszych,
łagodzenie objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem).

Skład
Substancja czynna: desloratadyna 0,5mg na 1ml leku, substancje pomocnicze: cytrynian sodu, sorbitol ciekły, sukraloza, kwas
cytrynowy, glikol propylenowy, hypromeloza 2910, aromat tutti frutti płynny, woda oczyszczona.

Działanie
Lek przeciwalergiczny, ułatwiający kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Dawkowanie
Dzieci w wieku 6 do 11 lat: 5ml (jedna łyżka miarowa o pojemności 5 ml) roztworu doustnego raz na dobę. W przypadku niedowagi lub
nadwagi zalecana jest konsultacja z lekarzem w sprawie dostosowania dawki. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 10ml (2 łyżki
miarowe o pojemności 5ml) roztworu doustnego raz na dobę. Jeśli do butelki dołączona jest strzykawka doustna, można ją zamiennie
używać do odmierzania odpowiedniej ilości roztworu doustnego. Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego. Dawkę roztworu
należy połknąć i następnie popić wodą. Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku.

Przeciwwskazania
Uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek składnik preparatu. Nie zaleca się stosować leku w czasie ciąży lub karmienia piersią. Przed
zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, jeśli pacjentka jest w
ciąży, karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję
niektórych cukrów.
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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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