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Fenistil 1mg/ml, krople doustne, 20ml
 

Cena: 25,87 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1 mg/ml

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH SA

Opis produktu
 

Wskazania

leczenie objawów chorób alergicznych skóry: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku
kontaktowego, wyprysku endogennego. Układu oddechowego: zapalenie błony śluzowej nosa. Objawowe leczenie alergii pokarmowych
oraz polekowych. Łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym. Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu
owadów.

Skład

jeden mililitr leku Fenistil zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu. Inne składniki leku to glikol propylenowy #℣佐⌡⌀䔀㔀㈀　⌡⍃倣℣, kwas benzoesowy
#℣佐⌡⌀䔀㈀　⌡⍃倣℣, disodu edetynian #℣佐⌡⌀䔀㌀㠀㘀⌡⍃倣℣, disodu fosforan dwunastowodny #℣佐⌡⌀䔀 ㌀㌀㤀⌡⍃倣℣, kwas cytrynowy jednowodny #℣佐⌡⌀䔀 ㌀㌀　⌡⍃倣℣, sacharyna sodowa #℣佐⌡⌀䔀
954), woda oczyszczona.

Działanie

hamuje działanie histaminy: substancji odpowiedzialnej za reakcje alergiczne. Łagodzi świąd i podrażnienie spowodowane wysypką
skórną, zmniejsza obrzęk, a także łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa, takie jak wodnista wydzielina z nosa
(katar), kichanie, świąd nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

Sposób użycia

dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat - dawka dobowa wynosi 3–6 mg dimetyndenu podawane w 3 równych dawkach
podzielonych. Zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy na dobę. U pacjentów ze skłonnością do senności należy
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stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano, podczas śniadania.
dzieci w wieku poniżej 12 lat: zalecana dawka dobowa wynosi 0,1 mg/kg masy ciała/dobę tj. 2 krople na kg masy ciała na dobę,
podana w 3 dawkach podzielonych np. 6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8. miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg, 8
kropli 3 razy dziennie w przypadku 2. letniego dziecka ważącego 12 kg.

Przeciwwskazania

nie należy stosować leku Fenistil u kobiet karmiących piersią. Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania,
przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego
bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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