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Zyrtec UCB tabl.powl. 0,01 g 10 tabl.
 

Cena: 10,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent VEDIM SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cetirizinum

Opis produktu
 

Opis
Leki

Nazwa: Zyrtec UCB, 10 tabletek powlekanych

BLOZ: 3518721
EAN: 5909990184613

Opis: Substancją czynną leku Zyrtec UCB jest cetyryzyny dichlorowodorek. Zyrtec UCB jest lekiem działającym przeciwalergicznie.
Łagodzi objawy dotyczących nosa i oczu związane z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz
objawy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki. Może być stosowany od 6 roku życia.

Skład:
Jedna tabletka powlekana zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku.
Substancja pomocnicza o znanym działaniu:
Jedna tabletka powlekana zawiera 66,40 mg laktozy jednowodnej.

Dawkowanie:
Dorośli:
10 mg(1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci i młodzież:
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna
nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
5 mg dwa razy na dobę (pół tabletki dwa razy na dobę).
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Młodzież w wieku powyżej 12 lat:
10 mg raz na dobę (1 tabletka).

Sposób podawania: tabletki należy połykać popijając szklanką płynu.

Wskazania: Zyrtec UCB, 10 mg, tabletki powlekane jest wskazany u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i starszych. Łagodzenie objawów
dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa; łagodzenie objawów
przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne
piperazyny. Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z klirensem kreatyniny poniżej 10 ml/min.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Nie stwierdzono istotnych klinicznie interakcji między alkoholem (w stężeniu 0,5 g/l we krwi) a cetyryzyną stosowaną w dawkach
terapeutycznych. Jednakże zaleca się zachowanie ostrożności podczas przyjmowania cetyryzyny jednocześnie z alkoholem.

Należy zachować ostrożność u pacjentów z czynnikami ryzyka zatrzymania moczu (np. uszkodzony rdzeń kręgowy, rozrost gruczołu
krokowego), ponieważ cetyryzyna może zwiększać ryzyko zatrzymania moczu.

Zaleca się ostrożność podczas stosowania u pacjentów z padaczką oraz u pacjentów z ryzykiem wystąpienia drgawek. Leki
przeciwhistaminowe hamują reakcję alergiczną w testach skórnych, dlatego zaleca się odstawienie leków przeciwhistaminowych na 3
dni przed wykonaniem testów.
Produkt leczniczy nie powinien być stosowany u pacjentów z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem
laktazy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy.

W przypadku przerwania stosowania cetyryzyny może wystąpić świąd i (lub) pokrzywka, nawet, jeśli objawy te nie występowały przed
rozpoczęciem leczenia. W niektórych przypadkach objawy te mogą być nasilone i może być konieczne wznowienie leczenia. Objawy
powinny ustąpić po wznowieniu leczenia.

Dzieci i młodzież:
Nie zaleca się stosowania produktu leczniczego w postaci tabletek powlekanych u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać
farmaceutyczna nie pozwala na odpowiednie dostosowanie dawki. Zaleca się stosowanie cetyryzyny w postaci farmaceutycznej
przeznaczonej dla dzieci.

Podmiot odpowiedzialny:
VEDIM Sp. z o.o.
ul. Kruczkowskiego 8,
00-380 Warszawa

Dystrybutor:
MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,
al. Jerozolimskie 146 D,
02-305 Warszawa

Ostrzeżenie:
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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