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Contrahist Allergy, 5mg, 10 tabletek
 

Cena: 8,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Contrahist Allergy to produkt leczniczy do stosowania w alergicznym zapaleniu błony śluzowej nosa, pokrzywce.

Skład
Substancją czynną jest: lewocetyryzyny dichlorowodorek.
1 tabletka zawiera 5 mg lewocetyryzyny dichlorowodorku (4,2 mg lewocetyryzyny).
Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu
dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego.
Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.
Jeśli po 3 dniach stosowania leku, nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej - należy skonsultować się z lekarzem.
Tabletkę należy przyjmować w całości, z posiłkiem lub niezależnie od posiłku.
Dorośli i dzieci w wieku 6 lat i powyżej: 1 tabletka (5 mg) na dobę.

Działanie
Contrahist Allergy wykazuje działanie przeciwalwergiczne. Lewocetyryzyna jest blokerem receptorów H1 dla histmiany.

Wskazania
Leczenie objawowe:
alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa),
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.
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Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Contrahist Allergy:
w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek przeciwalergiczny lub na którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,
jeśli u pacjenta występuje ciężkie zaburzenie czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż
10ml/min),
jeśli u pacjenta występuje dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-
galaktozy.

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

Często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 100 osób):
suchość w jamie ustnej,
bóle głowy,
zmęczenie, senność.

Niezbyt często występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 1000 osób):
uczucie wyczerpania,
bóle brzucha.

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
kołatanie serca,
mrowienie,
zawroty głowy, uczucie wirowania lub kołysania,
drżenie,
zaburzenia smaku,
zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie,
bolesne lub utrudnione oddawanie moczu,
wykwity skórne, pokrzywka,
duszność,
zwiększenie masy ciała, zwiększenie apetytu, nudności,
bezsenność,
nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zastosowanie leku należy omówić z lekarzem w przypadku zaburzeń czynności nerek, trudności z oddawaniem moczu.
Lek może zmieniać wyniki skórnych testów alergicznych. Lek należy odstawić na 3 dni przed takim testem.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
Nie należy łączyć leku z alkoholem.
Lek zawiera laktozę.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek można przyjmować z posiłkiem lub niezależnie od niego.

Leku nie należy łączyć z alkoholem - możliwy wpływ na czynność ośrodkowego układu nerwowego.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Wpływ na badania laboratoryjne
Lek może wpływać na wynik testów skórnych alergicznych.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
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Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
U części pacjentów mogą wystąpić takie objawy jak: senność, zmęczenie i osłabienie. Mogą mieć one wpływ na prowadzenie pojazdów i
obsługę maszyn.

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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