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ALERGO TEVA 5 mg 10 tabletek na alergię
 

Cena: 4,25 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.

Producent ACTAVIS GROUP PTC EHF

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

WskazaniaAlergo Teva 5 mg to lek przeznaczony do stosowania w celu leczenia objawów alergii, takich jak: kichanie, świąd, pokrzywka,
swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu oraz wodnista wydzielina lub swędzenie nosa.DziałanieAlergo Teva 5 mg zawiera
substancję czynną desloratadynę, która ma działanie przeciwhistaminowe. AlergoTeva jest lekiem przeciwalergicznym, który nie
wywołuje senności. Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów. AlergoTeva łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem
błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na
roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat i starszych. Do objawów tych należą: kichanie, wodnista wydzielina lub swędzenie nosa,
swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. AlergoTeva jest również stosowany w celu łagodzenia
objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i bąble
pokrzywkowe. Złagodzenie tych objawów utrzymuje się przez cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych codziennych czynności oraz
normalnego snu. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.Sposób
użyciaDawkowanie Alergo Teva 5 mg: Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i
więcej. Zalecana dawka to jedna tabletka raz na dobę popijana wodą, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku. Ten lek jest
przeznaczony do stosowania doustnego. Tabletkę należy połykać w całości.SkładSkładniki Alergo Teva 5 mg: Substancją czynną leku
jest desloratadyna. Każda tabletka powlekana zawiera 5 mg desloratadyny. Pozostałe składniki to: rdzeń tabletki: celuloza
mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, kukurydziana, mannitol, talk, magnezu stearynian; otoczka tabletki: hypromeloza 6cP, tytanu
dwutlenek (E171), makrogol 6000, indygotyna (E132), lak.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/alergo-teva-5-mg-10-tabletek.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

