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Aleric Deslo Active 5 mg x 10 tabl.
 

Cena: 14,16 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Alergia daje się we znaki? Aby ograniczyć kichanie, gromadzenie się wydzieliny w nosie, łzawienie i zaczerwienienie oczu oraz świąd
skóry, sięgnij po lek Aleric Deslo Active w postaci samoczynnie rozpuszczających się w ustach tabletek.

Skład:
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera: substancję czynną – 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:
Aleric Deslo Active to lek łagodzący objawy alergii. Substancja czynna, czyli desloratadyna, jest antagonistą histaminy, działającym
selektywnie względem obwodowych receptorów H1. Mechanizm działania leku Aleric Deslo Active polega na hamowaniu uwalniania
cytokin z komórek tucznych i granulocytów zasadochłonnych (IL-4, IL-6, IL-8, IL-13), które wywołują reakcję zapalną oraz na blokowaniu
ekspresji białka adhezyjnego selektyny P. Aleric Deslo Active wyraźnie koi kichanie, świąd nosa i oczu, zmniejsza ilość wydzieliny z nosa
oraz zaczerwienienie oczu i łzawienie, a także świąd skóry. Substancja czynna ma ograniczoną zdolność do przenikania do
ośrodkowego układu nerwowego, dlatego nie wywołuje niepożądanych objawów takich jak ograniczenie sprawności psychomotorycznej
oraz efektu uspokajającego.

Zastosowanie:
Lek Aleric Deslo Active polecany do łagodzenia objawów alergii (katar pochodzenia alergicznego, pokrzywka).

Informacje dodatkowe:
Produkt zawiera aspartam. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Lek nie wpływa na sprawność psychomotoryczną, lecz
może wywoływać lekkie uczucie senności.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w razie nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu lub loratadynę oraz u dzieci poniżej 12. roku życia (dzieci
powyżej 6. roku życia mogą przyjmować preparat w dawce 2,5mg). Nie zaleca się zażywać w okresie ciąży i karmienia piersią. Lek
niewskazany dla chorych na fenyloketonurię. Zażywanie leku przez osoby z ciężką niewydolnością nerek wymaga konsultacji z lekarzem.
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Działania niepożądane:
Często mogą wystąpić: uczucie zmęczenia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, ból głowy. Bardzo rzadko mogą wystąpić: omamy,
zawroty głowy, senność, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe, drgawki, tachykardia, kołatanie serca, ból brzucha, nudności,
wymioty, niestrawność, biegunka, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych, zwiększenie stężenia bilirubiny we krwi, zapalenie
wątroby, ból mięśni, reakcje nadwrażliwości (m.in. anafilaksja, obrzęk naczynioruchowy, duszność, świąd, wysypka, pokrzywka). Lek
może powodować nadwrażliwość na światło.

Dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: 1 tabletka (5mg). Przyjmować niezależnie od posiłków, nie rozkruszać. Tabletki samoczynnie
rozpuszczają się w ustach. 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. Nie przekraczać
zalecanej dawki.
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