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Duozinal Lek przeciwalergiczny 150 ml
 

Cena: 14,98 pln

Opis słownikowy

Dawka (2,5mg+58mg Ca 2+)/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cetirizini dihydrochloridum, Calcii chloridum
dihydricum

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
(2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, syrop Cetirizini dihydrochloridum + Calcii chloridum dihydricum

Skład: 5 ml syropu zawiera:

2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku
58 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego oraz substancje pomocnicze, w tym sacharoza
szczegółowe informacje w ulotce dołączonej do opakowania.

Lek przeciwalergiczny:

łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:
kichanie
świąd nosa
przekrwienie błony śluzowej nosa
zaczerwienienie i swędzenie oczu
łzawienie
łagodzi objawy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Wskazania do stosowania:
U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej:

łagodzenie objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa, zaczerwienienie i swędzenie oczu, łzawienie);
łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie skóry).

Produkt leczniczy wydawany bez recepty - OTC.
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Dawkowanie
Dawkowanie i sposób stosowania:
Podanie doustne.
Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat:
5 ml syropu dwa razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat:
10 ml syropu dwa razy na dobę.
Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:
20 ml syropu raz na dobę.
Lek przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu. Nie zaleca się popijania napojami mlecznymi.

Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Nie przechowywać w lodówce, nie zamrażać. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu
w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: 23.01.2015
Lek na receptę: Fałszywy
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22263

Producent
Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice
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