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Goldesin Alerstop 5 mg, 10 tabletek
 

Cena: 10,09 zł

Opis słownikowy

Dawka 5 mg

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Desloratadinum

Opis produktu
 

Opis leku:

Co to jest Goldesin alerstop
Goldesin alerstop zawiera desloratadynę, która jest lekiem przeciwhistaminowym.

Jak działa Goldesin alerstop

Goldesin alerstop jest lekiem przeciwalergicznym, który nie powoduje senności. Ułatwia on kontrolę reakcji alergicznej i jej objawów.

W jakim celu stosuje się Goldesin alerstop

Goldesin alerstop łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa
spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza) u dorosłych i młodzieży w wieku 12 lat lub
starszych. Do objawów takiego stanu zalicza się: kichanie, swędzenie lub wodnistą wydzielinę z nosa, swędzenie podniebienia oraz
swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu. Złagodzenie tych objawów utrzymuje się cały dzień, co ułatwia powrót do normalnych
codziennych czynności oraz normalnego snu. Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy
skontaktować się z lekarzem.

Kiedy nie stosować leku Goldesin alerstop:

jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę, lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6
ulotki), lub na loratadynę.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Goldesin alerstop należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

 jeśli u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek,
 jeśli u pacjenta występują drgawki w wywiadzie medycznym lub rodzinnym.

Jak stosować lek Goldesin alerstop

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej) Zalecana dawka to jedna tabletka
raz na dobę popijana wodą, przyjmowana w czasie posiłku lub niezależnie od niego. Lek jest przeznaczony do stosowania doustnego.
Tabletkę należy połykać w całości.
3 Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Nie stosować leku dłużej niż 10
dni bez konsultacji z lekarzem.

 Podmiot odpowiedzialny

TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
ul. Bankowa 4
44-100 Gliwice
Tel. +48 12 422 04 72

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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