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Loratan pro 10 mg x 10 kaps.
 

Cena: 6,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 10 kaps.

Postać kaps.miękkie

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

LORATAN Pro to lek doustny działający przeciwalergicznie i przeciwhistaminowo. Łagodzi dolegliwości związane z występowaniem
uczuleniowego zapalenia śluzówki nosa i pokrzywki idiopatycznej.

Skład:
1 kapsułka zawiera substancje czynną - loratadyna 10 mg i substancje pomocnicze - makrogol 400, glicerol, kwas solny, żelatyna,
sorbitol, czerwień koszenilowa E124, błękit patentowy E131, woda oczyszczona.

Działanie:
Lek działa na bazie loratadyny, która odpowiada za zatrzymywanie obwodowych receptorów. histaminowych typu 1 (H1). W efekcie
przyczynia się do zahamowania działania histaminy, składnika który jest przyczyną reakcji uczuleniowych. Preparat zaliczany jest do
kategorii leków przeciwhistaminowych II generacji. Działa łagodząco na symptomy uczuleniowe, np. kichanie, katar, stan obrzękowy i
swędzenie śluzówek. Lek ma postać kapsułek przeznaczonych do stosowania doustnego.

Przeciwwskazania:

nadwrażliwość na substancje składowe produktu
ciąża i okres laktacji
stosowanie u dzieci poniżej 2 roku życia
dziedziczna nietolerancja fruktozy

Wskazania:
Zaleca się stosowanie preparatu u osób dorosłych i dzieci od 2 roku życia w przypadku pokrzywki idiopatycznej i uczuleniowego stanu
zapalnego śluzówki nosa (o charakterze okresowym i całorocznym).

Dawkowanie:
Stosować doustnie. W przypadku osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia stosować dawkę wynoszącą 10 mg x 1/24h.
Dzieciom w wieku 3-12 lat podawać 5 mg x 1/24h (o mc. poniżej 30 kg) albo 10 mg x 1/24h (o mc. powyżej 30 kg).
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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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