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Aleric Deslo Active 0,5mg/ml, roztwór doustny, 60 ml
 

cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 60 ml (butelka)

Postać roztwór

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Aleric Deslo Active 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. Idealne rozwi?zanie dla dzieci powy?ej 6. roku ?ycia.

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

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 5 ml (jedna ?y?ka miarowa o pojemno?ci 5 ml) roztworu doustnego raz na dob?.
Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: 10 ml ( dwie ?y?ki miarowe o pojemno?ci 5 ml) roztworu
doustnego raz na dob?.
Dawk? roztworu nale?y po?kn?? i popi? wod?.
Lek mo?e by? przyjmowany z posi?kiem lub bez posi?ku.
Nie nale?y stosowa? d?u?ej ni? 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

Sk?ad
 Substancja czynna: desloratadyna (0,5 mg w 1ml).
Pozosta?e sk?adniki: cytrynian sodu, sorbitol ciek?y, sukraloza, kwas cytrynowy, glikol propylenowy,
hypromeloza 2910, aromat Tutti frutti p?ynny, woda oczyszczona.  

Aleric Deslo Control w czasie ci??y
 W okresie ci??y i karmienia piersi? przed zastosowaniem nale?y si? skonsultowa? z lekarzem.
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Przeciwwskazania
 Nadwra?liwo?? na substancj? czynn? lub na któr?kolwiek substancj? pomocnicz?.
Je?li stwierdzono wcze?niej u pacjenta nietolerancj? niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktowa? si? z
lekarzem prowadz?cym przed zastosowaniem tego leku.

 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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