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Flonidan Control tabl. 0,01g 10tabl.(blist
 

Nasza cena: 10,35 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,01 g

Opakowanie 10 tabl. (blister)

Postać tabl.

Producent SANDOZ GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Loratadinum

Opis produktu
 

Nazwa: Flonidan Control
Postać: tabl.
Dawka: 0,01 g
Opakowanie: 10 tabl. (blister)
Skład:  

Jedna tabletka zawiera 10 mg loratadyny (Loratadinum). 

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: 

Jedna tabletka zawiera 69,175 mg laktozy jednowodnej. 

Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz punkt 6.1. 

Działanie: 

Flonidan Control, to lek przeciwalergiczny wydawany bez recepty, którego składnikiem aktywnym jest loratadyna. Środek nie zaburza
koncentracji i nie otumania. Używanie leku zmniejsza dokuczliwe objawy alergii takie jak: kichanie, wodnisty wyciek z nosa lub świąd
nosa, a także łagodzi świąd podniebienia, zaczerwienienie, łzawienie i świąd oczu.

Wskazania:  

&#159; Nadwrażliwość na loratadynę lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną w punkcie 

6.1. 

&#159; Możliwe są interakcje ze wszystkimi znanymi inhibitorami izoenzymów CYP3A4 lub CYP2D6, prowadzące do zwiększenia
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stężenia loratadyny (patrz punkt 5.2) i, w konsekwencji, do nasilenia działań niepożądanych. 

Dawkowanie:  

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: 

10 mg loratadyny (1 tabletka) raz na dobę. 

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat i masie ciała większej niż 30 kg: 10 mg loratadyny (1 tabletka) raz na dobę. 

Nie jest wskazane stosowanie tabletek 10 mg u dzieci o masie ciała mniejszej niż 30 kg. 

Nie ustalono skuteczności i bezpieczeństwa stosowania u dzieci w wieku poniżej 2 lat. 

Dawkowanie u pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby 

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, gdyż klirens loratydyny może być u nich
zmniejszony. U dorosłych i dzieci o masie ciała większej niż 30 kg zaleca się podawanie 10 mg loratadyny (1 tabletka) co drugi dzień. 

Dawkowanie u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek Zmiana dawkowania nie jest konieczna. 

Sposób podawania 

Tabletki należy połykać bez rozgryzania, popijając płynem. Tabletki można przyjmować niezależnie od posiłków. 

Środki ostrożności:  

&#159; Stosowanie produktu leczniczego należy przerwać na około 48 godzin przed planowanym wykonaniem testów skórnych, gdyż
leki przeciwhistaminowe mogą zahamować lub osłabiać dodatnią reakcję na alergeny, wykrywaną tymi testami. 

&#159;
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