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ALLEGRA, 10 TABLETEK
 

cena: 14,50 PLN

Opis słownikowy

Kategoria Lek

Producent Sanofi-Aventis Sp. z o.o.

Substancja
czynna

Feksofenadyna - Chlorowodorek
feksofenadyny

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Allegra zawiera feksofenadyny chlorowodorek, który jest lekiem przeciwhistaminowym.

Preparat przeznaczony jest do stosowania u dorosłych i dzieci od 12 lat w leczeniu objawów kataru siennego.

Wskazania:
katar sienny
kichanie
swędzenie nosa
uczucie zatkanego nosa
zaczerwienienie i łzawienie oczu

Stosowanie:
Należy spożywać 1 tabletkę raz na dobę.

Skład:
Substancją czynną jest: feksofenadyna (chlorowodorek feksofenadyny).

1 tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny chlorowodorku (Fexofenadini hydrochloridum).

Substancje pomocnicze: Skład rdzenia tabletki: kroskarmeloza sodowa, skrobia kukurydziana żelowana, celuloza mikrokrystaliczna,
magnezu stearynian. Skład otoczki: hypromeloza E-15, hypromeloza E-5, powidon K30, tytanu dwutlenek (E 171), krzemionka koloidalna
bezwodna, makrogol 400, tlenek żelazaczerwony (E 172) oraz tlenek żelaza żółty (E 172).

Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek Allegra:
• jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek lub wątroby,
• jeśli u pacjenta występuje obecnie lub występowała w przeszłości choroba układu krążenia, ponieważ lek ten może powodować
przyspieszoną lub nieregularną czynność serca,
• jeśli pacjent jest w podeszłym wieku.
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Lek Allegra a inne leki:
Przyjęcie leków zobojętniających, zawierających glin i magnez może wpłynąć na działanie leku Allegra poprzez zmniejszenie ilości
wchłoniętego leku.
Z tego względu zaleca się zachowanie około 2-godzinnego odstępu między przyjęciem wyżej wymienionych leków zobojętniających, a
podaniem leku Allegra.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Leku Allegra nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
Nie zaleca się stosowania leku Allegra w okresie karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:
Jest mało prawdopodobne, aby Allegra wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów lub obsługę maszyn. Jednakże, przed
prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie powoduje senności lub zawrotów
głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn.

Producent:
SANOFI-AVENTIS
Lubelska 52
Rzeszów
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 26-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

