
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

ALERIC DESLO ACTIVE 5 mg 10 tabletek na alergię
 

Cena: 11,95 PLN

Opis słownikowy

Producent USP ZDROWIE SP. Z O.O

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 
  
   

  
  Jak działa Aleric Deslo Active? O leku Stosowanie Skład Alergia i jej objawy Szczegóły produktu  

  
Jak działa Aleric Deslo Active?

  
  
   

  

Zmniejsza ilośćwydzieliny z nosa

  

Łagodzi kichanie i świąd

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

https://aptekazawiszy.pl
https://aptekazawiszy.pl/aleric-deslo-active-5-mg-10-tabletek.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 

  

Łagodzi zaczerwienieniei łzawienie oczu

  

Wskazany w leczeniupokrzywki

 

 

  
O leku

  
  

Aleric Deslo Active 5 mg to lek przeciwhistaminowy III generacji*. Zawiera desloratadynę – nowoczesną substancję
przeciwhistaminową.  

Wskazany jest dla dorosłych i dzieci 12+.

Lek w postaci niewielkiej tabletki o przyjemnym smaku, która rozpada się w jamie ustnej.

Substancja czynna nie przedostaje się do ośrodkowego układu nerwowego, dzięki czemu lek zmniejsza ryzyko wystąpienia uciążliwych
skutków ubocznych związanych z sedacją, takich jak: senność, brak koncentracji czy utrudnienia w prowadzeniu pojazdów.  

  
  

Zwalcza dolegliwościzwiązane z alergią

  

Nie wymaga popijania – nowoczesna forma tabletki rozpadającej się w ustach

  

Nie wywołujesenności
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Stosowanie

  
  

Dorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej

  

Wystarczy stosować 1 raz na 24h

  

1 tableka niezależnie od posiłków

 

  
Nowoczesna forma tabletki rozpadającej się w ustach. Nie wymaga popijania, jest niewielka i przyjemna w smaku.

   

 

  
  
Skład

  
   

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 5 mg.

  
   

Pozostałe składniki leku to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawierający także glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
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mannitol suszony rozpyłowo i potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

 

  Sprawdź również 

Portfolio ALERIC oferuje rozbudowaną ofertę leków dostępnych bez recepty, umożliwia dostosowanie intensywności terapii do rodzaju
objawów i wieku Pacjenta  

  
  lek sterydowy do nosa, działający miejscowo 
      

  leki antyhistaminowe najnowszej generacji działające ogólnoustrojowo* - bez komponenty sedatywnej     

 

  
alergiczny nieżyt nosa i jego objawy

  

Alergia to poważny problem medyczny. Uznana jest za chorobę cywilizacyjną XXI wieku.

W Polsce alergiczny nieżyt nosawystępuje u 42% Polaków.1

Do jego przyczyn można zaliczyć pylenie roślin i roztocza kurzu domowego.2

  
Objawy alergicznego nieżytu nosa

  

WodnistaWydzielina z nosa

  

Kichanie

  

Swędzenie nosa, podniebienia i gardła

  

Łzawienie
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Uciążliwy katar to tylko jeden z możliwych objawów. Alergie powodują również dolegliwości skórne:  

wysypki, obrzęki podskórne czy świąd.

Blisko 4 miliony osób w Polsce

przynajmniej raz w życiu doświadczyło pokrzywki**

  
Objawy pokrzywki: 

  

Wysypki i obrzęki podskórne

  

Świąd

 

  
Szczegóły produktu

  Wskazania do stosowania Przeciwwskazania Opakowanie Sposób podawania Inne informacje 
  

 

Wskazania do stosowania

Aleric Deslo Active 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 tego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz swędzenie, zaczerwienienie
lub łzawienie oczu.

 

Aleric Deslo Active stosowany jest również w celu łagodzenia objawów związanych z pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do
objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.
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Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych, codziennych czynności oraz normalnego snu.

  

 

Przeciwwskazania

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

 

Kiedy nie stosować leku Aleric Deslo Active:

– jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na loratadynę.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Aleric Deslo Active należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

– jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,

– jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.  

 

Ciąża i karmienie piersią

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Nie zaleca się stosowania leku Aleric Deslo Active w czasie ciąży lub karmienia piersią.

 

Aleric Deslo Active a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami.

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio,a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

 

Stosowanie leku Aleric Deslo Active z jedzeniem, piciem i alkoholem

Nie jest konieczne popijanie leku wodą lub innym płynem. Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku. Należy zachować
ostrożność podczas przyjmowania leku Aleric Deslo Active z alkoholem.

 

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn
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Nie przypuszcza się, aby lek ten stosowany w zalecanej dawce wpływał na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Chociaż u większości osób nie występuje senność, zaleca się powstrzymanie od wykonywania czynności wymagającychkoncentracji
uwagi, takich jak prowadzenie pojazdów lub obsługiwanie maszyn do czasu ustalenia, w jaki sposób reagują na ten lek.

  

 

Opakowanie

Opakowanie zawiera 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej.

  

 

Sposób podawania

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak 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, przyjmowana z posiłkiem lub bez posiłku.

Ten lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.

Przed zastosowaniem, blister należy ostrożnie otworzyć, rozdzierając go.

 

Wyjąć tabletkę ulegającą rozpadowi w jamie ustnej bez kruszenia. Umieścić ją w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda
lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę. Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

 

Nie stosować leku dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

  

 

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.,

ul. Ziębicka 40, 50-507 Wrocław
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W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy zwrócić się do:

USP Zdrowie Sp. z o.o.,

ul. Poleczki 35, 02-822 Warszawa,

{tel.}+48 (22) 543 60 00

 

  

  

*A. Lewandowska-Polak, M.L. Kowalski, Leki antyhistaminowe w chorobach alergicznych. Przegląd Alergologiczny 2004, t. 1, nr 2, s. 45 

**Raciborski F. iwsp. Epidemiology of Urticaria in Poland – nationally representative survey results. Postepy Dermatol Alergol 2018;
35(1): 67–73.

1 Badania U&A, Alergiczny nieżyt nosa, Ipsos, maj 2019 (Wartości podane w %; Podstawa: wszyscy, N=1001; A8. Która z poniższych
dolegliwości wystąpiła u Pana/i w ciągu ostatnich 12 miesięcy; A9 Proszę zaznaczyć, jakie czynniki w ciągu ostatnich 12 miesięcy były w
Pana/i przypadku przyczyną kataru alergicznego / siennego) 

2 Zasady postępowania w Alergicznym Nieżycie Nosa. Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce; 2012 Prof. Dr hab. Bolesław
Samoliński, Dr n. med. Monika Świerczyńska- Krępa, Dr n. med. Anna Gruda-Duda

   

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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