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Fenistil krople 1mg/ml 20 ml
 

cena: 22,99 pln

Opis słownikowy

Działanie łagodzące, przeciwalergiczne

Opakowanie 20 ml (but.)

Postać krople

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Dimetindenum

Wskazania alergia, atopowe zapalenie skóry, katar,
kichanie, świąd

Opis produktu
 

Opis:
Fenistil krople blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie podczas reakcji alergicznych. Fenistil krople
łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką, zmniejsza obrzęk i pomaga złagodzić objawy nieżytów nosa: katar, kichanie,
swędzenie nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

Leczenie objawów chorób alergicznych, takich jak: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego wyprysku
kontaktowego, wyprysku endogennego.
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłego alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa (np. w przypadku uczulenia na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze).
Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych oraz łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np. ospie).
Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas
odczulania.

Skład:
Substancją czynną preparatu Fenistil krople jest maleinian dimetyndenu. Jeden mililitr leku Fenistil krople zawiera 1 mg maleinianu
dimetyndenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy
jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.

Stosowanie:
Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 20 do 40 kropli trzy razy dziennie.
Dzieci: niemowlęta od 1 miesiąca do 1 roku tylko na zalecenie lekarza: Zalecana dawka wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę,
podzielone na trzy dawki, np. 6 kropli trzy razy na dobę dla 8-miesięcznego dziecka ważącego 9 kg.
Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat: Zalecana dawka dobowa wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na trzy dawki, np. 8
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kropli trzy razy na dobę dla 2-letniego dziecka ważącego 12 kg.

Nie podawać leku niemowlętom od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że zostanie przepisany przez lekarza.
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