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FENISTIL krople doustne 20 ml DELFARMA uczulenie, alergia
 

Cena: 17,95 PLN

Opis słownikowy

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaFENISTIL krople doustne 20 ml (import równoległy)• Lek przeciwhistaminowy o działaniu przeciwświądowym i
przeciwuczuleniowym.• Łagodzi objawy schorzeń alergicznych skóry i układu oddechowego, a także alergii pokarmowych i polekowych.•
Odpowiedni w przypadku pokrzywki, ukąszeń owadów, alergicznych wyprysków kontaktowych i endogennych oraz świądu w przebiegu
atopowego zapalenia skóry.• Skuteczny również w leczeniu kataru siennego i alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa.• Redukuje
uczucie swędzenia.• Łagodzi podrażnienia.DziałanieAlergie, przebyte choroby i różnego rodzaju dermatozy (choroby skóry) mogą
powodować zarówno świąd skóry, jak i problemy z układem oddechowym. Krople doustne Fenistil to zaawansowana formuła, która
powstała po to, by łagodzić objawy tych schorzeń, które wiążą się z podrażnieniem skóry i odczuwalnym dyskomfortem. Lek o działaniu
przeciwświądowym i przeciwuczuleniowym jest odpowiedni do stosowania w leczeniu objawów chorób alergicznych skóry, takich jak
pokrzywka, alergiczny wyprysk kontaktowy, wyprysk endogenny czy świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry. Formuła kropli
doustnych Fenistil jest jednocześnie pomocna w leczeniu dolegliwości układu oddechowego – kataru siennego i związanego z nim
sezonowego zapalenia błony śluzowej nosa oraz objawów alergii pokarmowych i polekowych. Produkt łagodzi także swędzenie
występujące po ukąszeniu owadów oraz towarzyszące chorobom zakaźnym (np. ospie).Sposób użyciaLek ten należy zawsze stosować
zgodnie z zaleceniami lekarza. W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.Dorośli i dzieci
powyżej 12. roku życia: zaleca się stosowanie po 20 do 40 kropli 3 razy na dobę.U pacjentów ze skłonnością do senności należy
stosować 40 kropli przed snem i 20 kropli rano, podczas śniadania.Dzieci poniżej 12. roku życia: 6 kropli 3 razy dziennie w przypadku 8.
miesięcznego niemowlęcia ważącego 9 kg,8 kropli 3 razy dziennie w przypadku 2. letniego dziecka ważącego 12 kg.WażneLeku nie
należy stosować dłużej niż przez 7 dni. Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się
z lekarzem. Stosowanie leku u niemowląt w wieku od 1. miesiąca do 1. roku oraz u dzieci poniżej 6. lat powinno odbywać się na zlecenie
lekarza.PrzeciwwskazaniaJeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na dimetyndenu maleinian lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.U noworodków do ukończenia pierwszego miesiąca życia, zwłaszcza przedwcześnie
urodzonych.Skład1 ml kropli zawiera:substancję czynną: dimetyndenu maleinianu 1 mg,substancje pomocnicze: glikol propylenowy,
kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan, dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, sacharyna sodowa, woda
oczyszczona.
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