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Amertil Bio, 0,01g, 10 tabletek
 

Cena: 8,09 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać Tabletki

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Amertil Bio, 0,01g, 10 tabletek

AMERTIL stosowane są w celu przeciwdziałania objawom uczuleniowym wywołanym działaniem różnorodnych alergenów. Wskazana
jest w leczeniu u dorosłych i dzieci powyżej 6 roku życia. Przewlekłego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa,
sezonowego alergicznego zapalenia spojówek,przewlekłej pokrzywki.

Działanie:
Substancją aktywną jest cetyryzyna będąca lekiem przeciwhistaminowym drugiej generacji o silnym i długotrwałym działaniu. Jest
wybiórczym antagonistą receptorów histaminowych typu H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptorów cholinergicznych i
serotoninergicznych oraz nie przenika przez barierę krew-mózg, dzięki czemu pozbawiona jest niekorzystnych właściwości
sedatywnych. Przeciwdziała reakcji alergicznej w jej wczesnej fazie, a także hamuje migrację komórek eozynofilnych oraz zmniejsza
uwalnianie mediatorów późnej fazy reakcji alergicznej. Cetyryzyna, podawana doustnie, wchłania się szybko i całkowicie, osiągając
maksymalne stężenie w krwi po około 60 minutach. Pokarm nie wpływa na ilość wchłoniętego leku. W około 93% wiąże się z białkami
osocza krwi. Okres półtrwania cetyryzyny wynosi u dorosłych średnio około 8, a u dzieci około 7 godzin. Wydalana jest w ciągu kilku dni
w postaci niezmienionej, głównie z moczem.

Skład:
Dwuchlorowodorek cetyryzyny 10 mg. Substancje pomocnicze: Laktoza, celuloza mkrokrystaliczna, skrobia modyfikowana, stearynian
magnezu, hydroksypropylometyloceluloza, dwutlenek tytanu, glikol polietylenowy.

Przeciwwskazania:
Preparatu nie należy stosować u pacjentów ze stwierdzoną nadwrażliwością na substancję czynną lub inne składniki leku oraz na
hydroksyzynę.

Dawkowanie:

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekamirowska.pl


 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

 
U dorosłych i dzieci powyżej 12 roku życia stosuje sie zwykle: 10mg (1 tabletkę) na dobę, najlepiej wieczorem. U dzieci w wieku od 6 do
12 lat lek stosuje się w zależności od masy ciała. Dzieciom o masie ciała powyżej 30 kg podaje się 10mg (1 tabletkę) jeden raz na dobę,
a dzieciom o masie ciała poniżej 30 kg podaje się 5 mg (1/2 tabletki) jeden raz na dobę. Osobom szczególnie wrażliwym na działanie
leku oraz dzieciom zalecaną dawkę można podawać w dwóch porcjach, co 12 godzin. Bez konsultacji z lekarzem nie należy zwiększać
zalecanej dawki.

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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