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Claritine Allergy 10mg, 7 tabletek
 

Cena: 12,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Producent SCHERING-PLOUGH EUROPE

Opis produktu
 

Claritinie Allergy jest lekiem o działaniu przeciwalergicznym stosowanym w leczeniu objawów alergicznego zapalenia błony śluzowej, w
tym kichania, wycieków z nosa oraz jego swędzenia, świądu i pieczenia oczu oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Zawarta w leku
substancja aktywna (loratadyna) szybko osiąga maksymalne stężenie we krwi, a działanie leku utrzymuje się przez cały dzień. Claritine
Allergy może być stosowany zarówno u dorosłych jak i u dzieci od 2 lat.

Wskazania
Claritine Allergy stosuje się w leczeniu kataru alergicznego oraz przewlekłej pokrzywki idiopatycznej oraz łagodzeniu objawów alergii
takich jak:

wyciek z nosa,
kichanie,
swędzenie i łzawienie oczu,
swędzenie i zaczerwienienie skóry.

Skład
1 tabletka zawiera:

substancję czynną: loratadyna 10mg,
substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia kukurydziana, magnezu stearynian.

Działanie
Przeciwalergiczne.

Dawkowanie
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Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 tabletka (10mg) 1 raz na dobę.
Dzieci w wieku od 2 do 12 lat (o masie ciała powyżej 30kg): 1 tabletka 1 raz na dobę.
Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: 1 tabletka co drugi dzień.

Produkt nie jest wskazany do stosowania u dzieci, których masa ciała nie przekracza 30kg. Linia podziału na tabletce umożliwia jej
rozkruszenie i łatwiejsze połknięcie. Lek można przyjmować niezależnie od posiłków. Nie należy stosować dawki podwójnej w celu
uzupełnienia pominiętej dawki.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancję czynną (loratadynę) lub którykolwiek ze składników leku.
Okres ciąży i karmienia piersią.

Przechowywanie
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane
Claritine Allergy jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego one wystąpią.

Często (u 1 do 10 na 100 pacjentów):

u dorosłych i młodzieży może wystąpić senność;
u dzieci w wieku od 2 do 12 lat mogą pojawić się ból głowy, nerwowość i zmęczenie.

Niezbyt często (u 1 do 10 na 1000 pacjentów):

u dorosłych i młodzieży może pojawić się ból głowy, zwiększenie apetytu, bezsenność, zmęczenie, nudności, suchość w jamie
ustnej, zapalenie błony śluzowej żołądka, wysypka.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10000 pacjentów):

ciężka reakcja alergiczna, w tym trudności w oddychaniu, świszczący oddech, świąd, pokrzywka, obrzęk.

Częstość nieznana:

zwiększenie masy ciała.

W przypadku wystąpienia ciężkich reakcji alergicznych objawiających się zawrotami głowy drgawkami, przyspieszeniem czynności
serca kołataniem serca nieprawidłową czynnością wątroby, łysieniem, należy niezwłocznie przerwać przyjmowanie leku u skontaktować
się z lekarzem.

Interakcje

Testy skórne

Lek Claritine Allergy należy odstawić na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych. Leki
przeciwhistaminowe mogą powodować fałszywie ujemne wyniki testów (zmniejszać lub zahamować reakcję skórną, która bez
stosowania leku byłaby dodatnia).

Inne leki

Należy poinformować lekarza i/lub farmaceutę o wszystkich obecnie lub ostatnio stosowanych lekach, również o tych, które
pacjent planuje przyjmować, w tym również leki bez recepty.
Jednoczesne stosowanie Claritine Allergy z lekami mającymi wpływ na działanie niektórych enzymów odpowiedzialnych za
metabolizm leków w wątrobie może nasilać działania niepożądane.
Stosowanie loratadyny jednocześnie z ketokonazolem, erytromycyną lub cymetydyną prowadzi do zwiększenia stężenia
loratadyny w osoczu, ale bez następstw klinicznych.
Stosowanie loratadyny jednocześnie z lekami działającymi na metabolizm wątroby powinno odbywać się pod kontrolą lekarza.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie ustalono bezpieczeństwa i skuteczności stosowania leku u dzieci poniżej 2 lat.
Pacjentki w ciąży, karmiące piersią, przypuszczające, że mogą być w ciąży lub planujące dziecko, przed zastosowaniem leku
powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Stosowanie leku nie jest zalecane w okresie ciąży.
Loratadyna przenika do mleka matki. Nie zaleca się stosowania leku w okresie karmienia piersią.
Leczenie loratadyną bez zaleceń lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni.
U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby klirens loratadyny może być zmniejszony. Stosowanie leku u pacjentów z ciężką
niewydolnością wątroby należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą.
Stwierdzono, że stosowanie leku u niektórych osób bardzo rzadko powodowało senność, która mogła mieć wpływ na zdolność
do prowadzenia pojazdów i obsługi maszyn.
Lek Claritine Allergy zawiera laktozę. Pacjenci, u których stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed rozpoczęciem
stosowani leku Claritine Allergy powinni skonsultować się z lekarzem.
W przypadku przyjęcia większej dawki niż zalecana należy niezwłocznie skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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