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Duozinal syrop (2,5mg+58mg Ca 2+)/5 150 ml
 

Cena: 18,04 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2,5mg+58mg Ca 2+)/5

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Cetirizini dihydrochloridum, Calcii chlo

Opis produktu
 

DUOZINAL syrop to preparat o właściwościach przeciwalergicznych. Działa łagodząco na symptomy uczuleniowego zapalenia błony
śluzowej nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Skład:. 
5 ml syropu zawiera 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku oraz 58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego. Pozostałe
składniki to: sacharoza, potasu sorbinian, aromat waniliowy AR 0345 (diacetyl, etylu maślan, wanilina, glikol 1,2-propylenowy, woda),
sukraloza, woda oczyszczona.

Działanie:
DUOZINAL syrop działa na bazie cetyryzyny, która stanowi silnego i selektywnego antagonistę obwodowego receptora histaminowego
H1,. Zawiera również chlorek wapnia. Dzięki ich zawartości preparat przyczynia się do złagodzenia objawów uczuleniowych (np.
kichania, swędzenia nosa, przekrwienia błony śluzowej nosa, zaczerwienienia i świądu oczu, łzawienia - towarzyszącym alergicznym
stanom zapalnym śluzówki nosa, a także symptomów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki). DUOZINAL wykazuje właściwości
przeciwalergiczne.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na substancje składowe produktu

Wskazania:
Zaleca się wykorzystywanie preparatu u osób dorosłych i dzieci od 2 roku życia w przypadku uczuleniowego zapalenia błony śluzowej
nosa i przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Dawkowanie: 
Stosować doustnie. Dzieciom w wieku 2-6 lat podawać 5 ml syropu x 2/24h. Dzieciom w wieku 6-12 lat podawać 10 ml syropu x 2/24h.
U osób dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat stosować 20 ml syropu x 1/24h. Preparat należy stosować na 60 minut przed
jedzeniem, , popijając dużą ilością płynu. Nie popijać napojami mlecznymi.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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