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Hitaxa Fast junior 2,5 mg x 10 tabl.
 

Cena: 13,29 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2,5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.uleg.rozp.w j.ustnej

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Wskazania:
Desloratadyna łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem śluzówki nosa (zapalenie śluzówki nosa spowodowane uczuleniem,
na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z
nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Lek jest stosowany również w celu łagodzenia
objawów związanych z pokrzywką. Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Właściwości:
Desloratadyna jest lekiem przeciwalergicznym; ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. Wykazuje właściwości
przeciwświądowe, przeciwobrzękowe i przeciwuczuleniowe.
Tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej.

Sposób użycia:
Lek może być przyjmowany z posiłkiem lub bez posiłku. Blister należy ostrożnie otworzyć i wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie
ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć
dawkę.
Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 3 dniach, należy skontaktować się z lekarzem. Leczenie desloratadyną bez zalecenia lekarza nie
powinno trwać dłużej niż 10 dni. Przed rozpoczęciem stosowania leku należy skonsultować się lekarzem, jeśli u pacjenta występują
zaburzenia czynności nerek.
Nie zaleca się stosowania leku w ciąży lub w okresie karmienia piersią.
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę. Leku nie należy stosować u dzieci w wieku
poniżej 6 lat.
Przeciwwskazania: Leku nie należy podawać pacjentom z uczuleniem (nadwrażliwością) na substancję czynną (desloratadynę) lub na
którykolwiek z pozostałych składników leku, lub na loratadynę.

Skład:
1 tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej zawiera 2,5 mg desloratadyny oraz aspartam (E951)
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