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HITAXA FAST JUNIOR 2,5 mg 10 tabletek ulegających
rozpadowi w jamie ustnej
 

Cena: 9,83 PLN

Opis słownikowy

Producent ADAMED

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaHITAXA FAST JUNIOR 2,5 mg 10 tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnejŁagodzenie objawów związanych
z:alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa takich jak kichanie, swędzenie lub wydzielina z nosa, swędzenie podniebienia oraz
swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu,pokrzywką.Hitaxa Fast Junior to lek w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie
ustnej. Preparat zawiera desloratadynę o działaniu przeciwhistaminowym. Lek przeznaczony jest do stosowania u dzieci powyżej 6 roku
życia, młodzieży oraz dorosłych i ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz łagodzenie jej objawów, w tym kichania, swędzenia i wydzieliny
z nosa oraz swędzenia, zaczerwienienia lub łzawienia oczu. Tabletki mogą być przyjmowane podczas alergicznego zapalenia błony
śluzowej nosa spowodowanego katarem siennym lub uczuleniem na roztocza jak również w celu łagodzenia objawów związanych z
pokrzywką, tj. stanem skóry wywołanym uczuleniem, który objawia się m.in. świądem skóry. Co ważne Hitaxa Fast Junior jest lekiem
przeciwalergicznym niewywołującym senności, a działanie łagodzące objawy alergii po zastosowaniu tabletek utrzymuje się cały dzień,
co pozwala na powrót do normalnego życia codziennego.DziałanieŁagodzenie objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony
śluzowej nosa.Sposób użyciaDorośli i młodzież w wieku 12 lat i więcej: 2 tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.Dzieci
w wieku 6-11 lat: 1 tabletka ulegające rozpadowi w jamie ustnej raz na dobę.Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra, umieszczając
ją w jamie ustnej, gdzie ulega bezpośredniemu i szybkiemu rozkładowi.Stosowanie leku nie wymaga popijania wodą lub innym
płynem.Lek można przyjmować z posiłkiem lub bez posiłku.Leczenie alergicznego nieżytu nosa i pokrzywki desloratadyną bez nadzoru
lekarza nie powinno trwać dłużej niż 10 dni. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się
do lekarza.WażnePrzeciwwskazaniaUczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.0 Nie stosować u dzieci
poniżej 6 lat.Skład1 tabletka zawiera:substancję aktywną: desloratadynę 2,5 mg,pozostałe składniki: polakrylina potasowa, kwas
cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E172), magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti frutti, płynny (zawiera
również glikol propylenowy), aspartam (E951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do
ustalenia pH).
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