
 
Apteka Zawiszy Czarnego

ul. Złotnicza 3, Łódź
42 715 80 29

 
 

AMERTIL BIO 10 tabletek, na alergie
 

Cena: 6,95 PLN

Opis słownikowy

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

AMERTIL BIO łagodzi objawy dotyczące nosa i oczu, związane z sezonowym i przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej
nosa.

 

Wskazania

U dorosłych i dzieci w wieku 6 lat i powyżej:

cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów dotyczących nosa i oczu, związanych z sezonowym i przewlekłym alergicznym
zapaleniem błony śluzowej nosa,  

cetyryzyna jest wskazana w łagodzeniu objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.  

 

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na cetyryzyny dichlorowodorek lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek.

 

Dawkowanie i sposób stosowania

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat - jedna tabletka powlekana (10 mg) raz na dobę.  

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat - ½ tabletki powlekanej (5 mg) dwa razy na dobę (rano i wieczorem).
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Ważne  

Osoby w podeszłym wieku - brak danych wskazujących na konieczność zmniejszenia dawki leku u osób w podeszłym wieku, jeśli
czynność nerek jest u nich prawidłowa.

Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek - brak danych określających stosunek skuteczności do
bezpieczeństwa stosowania u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek. Ponieważ cetyryzyna jest wydalana głównie przez nerki, w
przypadku braku możliwości zastosowania alternatywnego leczenia, odstępy pomiędzy poszczególnymi dawkami muszą być ustalone
indywidualnie w zależności od czynności nerek.

U dzieci z zaburzeniami czynności nerek dawkę należy ustalić indywidualnie na podstawie klirensu kreatyniny, wieku oraz masy ciała
pacjenta.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby - nie ma konieczności dostosowania dawki u pacjentów z zaburzeniami czynności wątroby.

Pacjenci z zaburzeniami czynności nerek oraz z zaburzeniami czynności wątroby- zaleca się dostosowanie dawkowania (patrz powyżej:
„Pacjenci z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek”).

 

Skład

Jedna tabletka powlekana produktu leczniczego Amertil Bio zawiera 10 mg cetyryzyny dichlorowodorku. Substancje pomocnicze: jedna
tabletka powlekana zawiera 80,62 mg laktozy jednowodnej.
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