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Aleric Deslo Active 2,5 mg x 10 tabl.
 

Cena: 13,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2,5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej Aleric Deslo Active to lek przeciwalergiczny. Zmniejszona dawka substancji czynnej 2,5mg
desloratadyny jest dostosowana do potrzeb pacjentów dziecięcych.

Skład:
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera: substancję czynną – 2,5mg desloratadyny oraz 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 i
potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

Działanie:
Lek antyalergiczny Aleric Deslo Active w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej. Dzięki nim łatwiej jest kontrolować
reakcję alergiczną i jej objawy. Stosowanie tabletek łagodzi takie symptomy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa jak: katar,
swędzenie w nosie, swędzenie podniebienia oraz łzawiące i piekące oczy. Aleric Deslo Active przynosi ulgę także w alergicznych
objawach skórnych – świąd, pokrzywka. Mechanizm działania desloratadyny opiera się między innymi na hamowaniu uwalniania
cytokin wywołujących reakcję zapalną z ludzkich komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych. Atutem desloratadyny jest brak
wpływu na zdolności psychoruchowe.

Zastosowanie:
Aleric Deslo Active 2,5mg to lek łagodzący objawy towarzyszące alergicznemu zapaleniu błony śluzowej nosa oraz pokrzywce.

Informacje dodatkowe:
Lek zawiera aspartam. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na desloratadynę, loratadynę lub substancje pomocnicze. Nie jest zalecane stosowanie u
kobiet w ciąży i karmiących piersią. Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.

Działanie niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane takie jak: uczucie zmęczenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, bóle
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głowy.

Dawkowanie:
Do stosowania doustnego. Dorośli i młodzież od 12. roku życia: 5mg raz na dobę; dzieci od 6. do 11. roku życia: 2,5mg raz na dobę. W
przypadku okresowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (występowanie objawów nie częściej niż przez 4 dni w tygodniu lub
nie dłużej niż 4 tygodnie) leczenie należy zakończyć po ustąpieniu objawów, a wznowić w razie ich ponownego wystąpienia. W
przypadku przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (objawy występują przez 4 dni w tygodniu lub częściej i dłużej niż 4
tygodnie) można kontynuować leczenie w okresie ekspozycji na alergen. Leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz
pokrzywki desloratadyną bez wizyty u lekarza nie może trwać dłużej niż 10 dni. Tabletki Aleric Deslo Active nie wymagają popijania,
samoczynnie ulegają rozpadowi w ustach. Tabletkę zażyć bezpośrednio po otwarciu blistra, nie rozkruszać. Można stosować niezależnie
od przyjmowanych posiłków.
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