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Contrahist Allergy 5mg, 10 tabletek
 

Cena: 9,01 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Producent ADAMED CONSUMER HEALTHCARE S.A.

Opis produktu
 

Contrahist Allergy jest lekiem przeciwalergicznym do stosowania u dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat w przebiegu:

alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, w tym przewlekłego,
przewlekłej pokrzywki idiopatycznej.

Substancją czynna leku jest lewocetyryzyna w postaci dichlorowodorku, która działa przeciwalergicznie: hamuje odczyny skórne, w tym
wysypkę, pokrzywkę oraz zmniejsza przepuszczalność naczyń błon śluzowych, w tym błony śluzowej nosa. Lek w niewielkim stopniu
przenika do ośrodkowego układu nerwowego i zwykle nie wywiera działania uspokajającego i nie powoduje senności, dlatego zaliczany
jest do leków przeciwhistaminowych II generacji. Stosowany jest w leczeniu przewlekłego i sezonowego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa (katar sienny), przewlekłej pokrzywki idiopatycznej. Lewocetyryzyna wpływa na poprawę jakości życia osób cierpiących
na całoroczne alergiczne zapalenie nosa.

Wskazania
Objawowe leczenie alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym przewlekłego zapalenia błony śluzowej nosa) i przewlekłej
pokrzywki idiopatycznej u osób dorosłych, młodzieży i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Skład
1 tabletka powlekana zawiera:

substancję czynną: lewocetyryzyny chlorowodorek 5mg, co odpowiada lewocetyryzynie 4,2mg,
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna (typ 102), laktoza jednowodna, magnezu stearynian, hypromeloza, tytanu
dwutlenek (E 171), makrogol 400.

Działanie
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Przeciwalergiczne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku od 6 lat: 1 tabletka (5mg) na dobę.
Tabletkę połknąć w całości, popijając wodą.
Lek można przyjmować w trakcie lub między posiłkami.

Nie należy przyjmować podwójnej dawki leku w celu uzupełnienia dawki pominiętej. Jeżeli po upływie 3 dni od rozpoczęcia stosowania
leku nie nastąpi poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skonsultować się z lekarzem. Leku nie należy stosować powyżej 10 dni bez
konsultacji z lekarzem. U pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby zwykle nie ma konieczności zmniejszania dawki leku. Pacjenci z
zaburzeniem czynności nerek powinni skonsultować się z lekarzem ewentualną konieczność zmniejszenia dawki leku. Nie zaleca się
podawania tabletek Contrahist Allergy dzieciom w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na lewocetyryzyny dichlorowodorek, lek przeciwalergiczny lub którykolwiek z pozostałych składników
leku.
Ciężkie zaburzenia czynności nerek (ciężka niewydolność nerek z klirensem kreatyniny mniejszym niż 10 ml/min).
Dziedziczna nietolerancja galaktozy, niedobór laktazy (typu Lapp) lub zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

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

Działania niepożądane
Contrahist Allergy jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, jednak nie u każdego muszą one wystąpić.

Objawy nadwrażliwości:

obrzęk ust, języka, twarzy i/lub gardła,
trudności w oddychaniu lub przełykaniu oraz pokrzywka,
obrzęk naczynioruchowy,
nagły spadek ciśnienia tętniczego krwi prowadzący do zapaści lub wstrząsu, które mogą prowadzić do zgonu.

Często (rzadziej niż 1 na 10, ale częściej niż 1 na 100 pacjentów):

suchość w jamie ustnej,
bóle głowy,
zmęczenie i senność, przeważnie o łagodnym lub umiarkowanym nasileniu.

Niezbyt często (rzadziej niż 1 na 100, ale częściej niż 1 na 1000 pacjentów):

uczucie wyczerpania,
bóle brzucha.

Rzadko (mniej niż 1 na 10000 pacjentów) lub częstość nieznana:

kołatanie serca,
drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia smaku, uczucie wirowania lub kołysania,
zaburzenia widzenia, niewyraźne widzenie, rotacyjne ruchy gałek ocznych (niekontrolowany okrężny ruch gałek ocznych),
bolesne lub utrudnione oddawanie moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego,
obrzęki, świąd, wysypka, pokrzywka (obrzęk, zaczerwienienie i świąd skóry), wykwity skórne,
duszność,
zwiększenie masy ciała,
bóle mięśni,
pobudzenie lub zachowanie agresywne, bezsenność, nawracające myśli samobójcze lub zainteresowanie samobójstwem,
zapalenie wątroby, nieprawidłowe wyniki testów czynności wątroby, zwiększenie apetytu i nudności.

 W przypadku stwierdzenia pierwszych objawów przedawkowania należy niezwłocznie przerwać stosowanie leku i skonsultować się z
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lekarzem.

Interakcje

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich lekach, jakie pacjent obecnie lub ostatnio przyjmował oraz o tych,
które planuje stosować.
U wrażliwych pacjentów spożywanie alkoholu podczas stosowania lewocetyryzyny może wpływać na czynność ośrodkowego
układu nerwowego. Wskazane jest zachowanie ostrożność w przypadku jednoczesnego przyjmowania leku Contrahist Allergy i
alkoholu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

W przypadku przyjęcia dawki znacznie przekraczającej zalecaną należy niezwłocznie zgłosić się do lekarza. Objawami
przedawkowania u dorosłych może być senność, a u dzieci początkowo może pojawić się pobudzenie i niepokój, w tym ruchowy,
a następnie senność.
Przed zastosowaniem leku u pacjenta z zaburzeniami czynności nerek, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia
dawki leku.
Zaleca się zaprzestanie stosowania leku Contrahist Allergy na 3 dni przed wykonaniem skórnych testów alergicznych, gdyż lek
może wpływać na ich wynik.
Lek nie jest zalecany do stosowania u dzieci poniżej 6 lat ze względu na brak możliwości dostosowania odpowiedniej dawki tej
postaci leku.
Przed zastosowanie leku w okresie ciąży lub karmienia piersią oraz jeśli pacjentka przypuszcza, że może być w ciąży lub planuje
dziecko, należy skonsultować się z lekarzem.
W przypadku konieczności prowadzenia pojazdu lub obsługi maszyn pacjent powinien wcześniej poznać swoją reakcję na lek,
gdyż u niektórych może powodować senność, zmęczenie i osłabienie. Testy przeprowadzone po zastosowaniu lewocetyryzyny
w zalecanej dawce u zdrowych ochotników nie wykazały wpływu na koncentrację uwagi, szybkość reagowania i zdolność
prowadzenia pojazdów.
Contrahist Allergy zawiera laktozę: w przypadku, gdy u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów, przed
zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.
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