
 
Apteka Zdrovita.pl

ul. Ostrowiecka 7, Sienno
+48 22 228 20 13

 
 

Zyrtec UCB 10 mg, 10 tabletek
 

cena: 15,40 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Kategoria Lek

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabletki powlekane

Producent VEDIM Sp z.o.o.

Substancja
czynna

Dichlorowodorek cetyryzyny (Cetirizini
dihydrochloridum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Zyrtec UCB 10 mg na alergię

Zyrtec jest lekiem przeciwalergicznym w postaci tabletek zawierającym cetyryzynę, która wykorzystywana jest w leczeniu różnych
alergii. Produkt ten stosowany przez osoby cierpiące na przewlekłe alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa. Preparat pomocny jest
także przy łagodzeniu objawów pokrzywki.

Wskazania i sposób działania

Zyrtec blokuje działanie histaminy, substancji, która znajduje się w ustroju i wyzwala się w czasie reakcji alergicznej. Histamina
powoduje między innymi świąd skóry, katar sienny, zaczerwienienie spojówek ze świądem i załzawieniem oczu. Działanie następuje w 2
godziny po jego zastosowaniu, a efekt utrzymuje się przez 24 godziny.

Preparat nowej generacji, wybiórczy antagonista receptorów histaminowych H1. Nie wykazuje powinowactwa do receptora
cholinergicznego i serotoninergicznego. Zyrtec wywiera silne i długotrwałe działanie. Hamuje wczesną fazę reakcji alergicznej oraz
zmniejsza migrację komórek kwasochłonnych i uwalnianie mediatorów związanych z późną fazą odpowiedzi alergicznej. U chorych z
astmą oskrzelową zmniejsza nadmierną reaktywność oskrzeli na histaminę. Dobrze się wchłania z przewodu pokarmowego (w 70%).
Wiąże się w znacznym stopniu z białkami osocza. Nie przenika przez barierę krew-mózg, a więc nie wywiera działania nasennego.
Wydala się głównie z moczem.

Dawkę ustala lekarz. Zazwyczaj dawka dla dorosłych oraz dzieci powyżej 12 roku życia wynosi 1 tabletkę raz dziennie. Preparat należy
podawać podczas kolacji. Zyrtec UCB stosuje się doustnie, popijając szklanką płynu. Czas trwania leczenia zależy od rodzaju, czasu
trwania i przebiegu objawów, jednak leczenie cetyryzyną bez zalecenia lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.
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Dawkowanie

(Doustne):
Dorośli

0,01 g na 24 godziny w jednej dawce podczas kolacji (osoby szczególnie wrażliwe - 0,01 g na 24 godziny w dwóch dawkach co
12 godzin).<br />

Dzieci od 7. roku życia o masie ciała poniżej 30 kg

0,005 g na dobę w 1-2 dawkach;

dzieci powyżej 30 kg

0,01 g na dobę w 1-2 dawkach;

dzieci od 2. do 6. roku życia

5 mg na dobę w 1-2 dawkach.

Działania niepożądane

Zyrtec jak każdy lek może powodować działania niepożądane, lecz nie występują one u wszystkich osób stosujących preparat i
przyjmujących właściwe dawki leku.

Należy przerwać przyjmowanie leku i skonsultować się z lekarzem w przypadku wystąpienia niżej wymienionych działań niepożądanych
(mogą wystąpić po pierwszym zażyciu leku lub później):

reakcji alergicznych, w tym ciężkich reakcji i obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy i gardła).

Działania niepożądane występujące często (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 pacjentów):

senność
zawroty głowy, bóle głowy
zapalenie gardła, zapalenie błony śluzowej nosa (u dzieci)
biegunka, nudności, suchość w jamie ustnej
zmęczenie

Działania niepożądane, które mogą występować u nie więcej niż 1 na 100 pacjentów:

pobudzenie
parestezja (zaburzenia czucia)
ból brzucha
świąd, wysypka
astenia (skrajne zmęczenie), złe samopoczucie

Działania niepożądane występujące rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 1000 pacjentów):

reakcje alergiczne, czasami ciężkie (bardzo rzadko)
depresja, omamy, zachowanie agresywne, dezorientacja, bezsenność
drgawki
tachykardia (przyspieszone bicie serca)
nieprawidłowa czynność wątroby
pokrzywka
obrzęk
zwiększenie masy ciała

Działania niepożądane występujące bardzo rzadko (mogą występować u nie więcej niż 1 na 10 000 pacjentów):
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trombocytopenia (mała liczba płytek krwi)
tiki (skurcze nawykowe)
omdlenie, dyskineza (ruchy mimowolne), dystonia (nieprawidłowe, długotrwałe skurcze mięśni),
drżenie, zaburzenia smaku
niewyraźne widzenie, zaburzenia akomodacji (zaburzenia ostrości widzenia), rotacja gałek
ocznych (niekontrolowane, koliste ruchy gałek ocznych)
obrzęk naczynioruchowy (ciężka reakcja alergiczna powodująca obrzęk twarzy lub gardła),
wysypka polekowa
zaburzenia oddawania moczu (moczenie nocne, ból i (lub) trudności w oddawaniu moczu)

Działania niepożądane o nieznanej częstości występowania (częstość występowania nie może być określona na podstawie dostępnych
danych):

zwiększony apetyt
próby samobójcze (nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem),
koszmary senne
utrata pamięci, zaburzenia pamięci
zawroty głowy (uczucie wirowania lub utraty równowagi)
zatrzymanie moczu (niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego)
świąd (intensywne swędzenie) i (lub) pokrzywka po przerwaniu stosowania leku
ból stawów
wysypka z pęcherzami zawierającymi wydzielinę ropną
zapalenie wątroby

Ostrzeżenie:

Preparatu Zyrtec nie podaje się dzieciom poniżej 6 roku życia.
Preparat upośledza sprawność psychofizyczną, dlatego też nie wolno prowadzić pojazdów mechanicznych ani wykonywać czynności
precyzyjnych w trakcie stosowania preparatu.
Oczekiwany skutek leczenia może ulec zmianie, jeśli Zyrtec stosuje się łącznie z innymi środkami. Zamiar stosowania innych leków
łącznie z preparatem należy omówić z lekarzem. Wzmaga działanie środków uspokajających, przeciwbólowych oraz
przeciwuczuleniowych.

Ciąża i kramienie:
Należy unikać stosowania leku Zyrtec UCB u kobiet w ciąży (przypadkowe przyjęcie leku przez kobietę ciężarną nie powinno mieć
szkodliwego wpływu na płód, jednakże lek może być stosowany tylko w razie konieczności i po konsultacji z lekarzem).

Leku Zyrtec nie powinno stosować się w okresie karmienia piersią, chyba że lekarz zaleci inaczej
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