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Aleric Delso Active 5 mg, 10 tabletek
 

cena: 11,93 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabletki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Aleric Deslo Control to lek przeciwalergiczny, który ?agodzi objawy alergii na 24 h, nie powoduj?c senno?ci
czy upo?ledzenia koncentracji i uwagi. Zmniejsza kichanie, zaczerwienienie oczu i ?zawienie oraz koi ?wi?d
skóry.

Wskazanie
 Stosuje si? w celu ?agodzenia objawów zwi?zanych z alergicznym zapaleniem b?ony ?luzowej nosa lub
pokrzywk?.

Dawkowanie
Doro?li i m?odzie? powy?ej 12. roku ?ycia 1 tabletka ulegaj?ca rozpadowi w jamie ustnej raz na dob?.
Dawk? nale?y przyj?? natychmiast po wyj?ciu z blistra.
Nie stosowa? leku d?u?ej ni? 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Sk?ad
 Substancja czynna: desloratadyna (5 mg).
Pozosta?e sk?adniki: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, ?elaza tlenek czerwony (E 172),
magnezu stearynian, kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti (zawieraj?cy tak?e glikol propylenowy),
aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna, mannitol suszony rozpy?owo i potasu wodorotlenek (do
ustalenia pH).
Lek zawiera aspartam. Aspartam jest ?ród?em fenyloalaniny, która mo?e by? szkodliwa dla osób z
fenyloketonuri?.

Aleric Deslo Control w czasie ci??y
 Je?li pacjentka jest w ci??y lub karmi piersi?, przypuszcza ?e mo?e by? w ci??y lub gdy planuje mie? dziecko,
powinna poradzi? si? lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie zaleca si? stosowania leku w okresie ci??y lub karmienia piersi?.

Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz? lub na loratadyn?.
Nie stosowa? leku u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.
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Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 USP Zdrowie Sp. z o.o.
ul. Poleczki 35,
02-822 Warszawa
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