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Allegra 120mg *10 tabl.
 

Cena: 16,30 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,12 g

Opakowanie 10 tabl.

Postać tabl.powl.

Producent SANOFI AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Fexofenadini hydrochloridum

Opis produktu
 

Nazwa: Allegra 120 mg 
Opakowanie: 10 tabletek 
Sposób użycia: Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia 1 tabletka raz na dobę. Lek należy przyjmować przed posiłkiem,
popijając wodą.  
Uwaga! Jeśli objawy nie ustąpią po 5 dniach od rozpoczęcia stosowania leku, należy skontaktować się z lekarzem. Zapoznaj się z
właściwościami leku opisanymi w ulotce przed jego zastosowaniem. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy stosować leku po terminie ważności. Przechowuj lek w szczelnie zamkniętym
opakowaniu, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta. 

Skład: 1 tabletka zawiera 120 mg feksofenadyny. 

Wskazania: Leczenie objawów kataru siennego (sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa), takich jak: kichanie,
swędzenie nosa, katar lub uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie, zaczerwienie i łzawienie oczu. 

Allegra to lek przeciwalergiczny zawierający nowoczesną substancję antyhistaminową o nazwie feksofenadyna (dotychczas znana pod
nazwą Telfast Allegro ).

Tabletki Allegra łagodzą objawy kataru siennego, takie jak: kichanie, swędzenie nosa, katar, uczucie zatkanego nosa oraz swędzenie,
zaczerwienienie i łzawienie oczu.

Działania niepożądane: Często: bóle głowy, senność, nudności oraz zawroty głowy. Niezbyt często: zmęczenie, senność. Inne działania
niepożądane (częstość nieznana), które mogą wystąpić to: trudności w zasypianiu (bezsenność), zaburzenia snu, koszmary senne,
nerwowość, przyspieszona lub nieregularna czynność serca, biegunka, wysypka skórna, świąd, pokrzywka, reakcje alergiczne. Lek
stosowany zgodnie z zaleceniami nie powinien wpływać na sprawność psychomotoryczną, zdolność prowadzenia pojazdów oraz
obsługę maszyn. Jednakże, przed prowadzeniem pojazdów i obsługiwaniem urządzeń mechanicznych należy upewnić się, że lek nie
powoduje senności lub zawrotów głowy. Jeśli wystąpią takie objawy, nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn. 
Przeciwwskazania:  Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
Uwagi:
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Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st.C.
Status:  Lek OTC

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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