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Allertec WZF 10 tabletek
 

cena: 8,28 pln

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, przeciwalergiczne,
wspomagające

Opakowanie 10 tabletek

Postać tabletki powlekane

Producent WARSZAWSKIE ZAKŁ.FARM. POLFA S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Cetirizinum

Wskazania alergia, katar, kichanie, suchość,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Allertec® WZF to lek przeciwalergiczny, zawierający cetyryzynę, który stosuje się u dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa
(takich jak zatkany nos, duża ilość wodnistej wydzieliny z nosa, swędzenie nosa, częste kichanie, zaczerwienienie oczu, łzawienie,
swędzenie oczu);

w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (długotrwale utrzymujące się swędzące bąble na skórze).

Stosowanie:
Ten lek należy stosować zawsze zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarzy lub farmaceuty. Lek można przyjmować przed posiłkiem, w jego trakcie lub po posiłku.
Tabletki należy połykać, popijając szklanką wody.
Zwykłe stosowanie dawki leku podano poniżej.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:
5 mg (pół tabletki powlekanej) dwa razy na dobę.

Dorosli i młodzież powyżej 12 lat:
10 mg (1 tabletka powlekana) raz na dobę.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać blister w opakowaniu zewnętrznym w celu ochrony przed światłem i wilgocią.
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Nie stosować leku Allertec® WZF po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze po: EXP. Termin ważności
oznacza ostatni dzień podawanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których już
sie nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.
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