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Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.
 

Cena: 17,55 zł

Opis słownikowy

Marka Acatar

Postać tabletki

Producent Us Pharmacia

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Pseudoefedryna

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Acatar Acti-Tabs to lek stosowany w zapaleniu błony śluzowej nosa i doraźnie w katarze alergicznym. Lek dwie substancje czynne:
pseudoefedrynę i triprolidynę. Pseudoefedryna zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa oraz zatok przynosowych a także
ilość wydzieliny, czyli udrożnia nos. Triprolidyna zmniejsza kichanie i świąd nosa. Tabletki Acatar Acti-Tabs rozpoczynają działanie już po
15-30 minutach od podania i trwa ono przez co najmniej 4 godziny. Lek można stosować u dorosłych oraz u dzieci w wieku powyżej 12
lat.

Skład Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Substancjami czynnymi leku są: chlorowodorek pseudoefedryny (Pseudoephedrini hydrochloridum )i triprolidyny chlorowodorek
(Triprolidini hydrochloridum).

1 tabletka zawiera 60 mg pseudoefedryny i 2,5 mg triprolidyny.

Substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, skrobia żelowana, laktoza, kwas stearynowy, krzemionka koloidalna bezwodna,
magnezu stearynian.

Działanie Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.
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Acatar Acti - Tabs zawiera dwie substancje czynne. Pseudoefedryna hamuje obrzęk i przekrwienie błony śluzowej nosa a także zatok
przynosowych, w efekcie udrażniając nos. Triprolidyna ogranicza kichanie i świąd nosa. Lek zmniejsza ilość wydzieliny z nosa (katar).

Acatar Acti - Tabs rozpoczyna działanie już po około 15-30 minutach od podania i utrzymuje się ono przez minimum 4 godziny.

Wskazania Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Wskazaniem do stosowania leku Acatar Acti-Tabs jest łagodzenie objawów zapalenia błony śluzowej nosa, takich jak: obrzęk błony
śluzowej nosa i zatok przynosowych, wyciek wydzieliny z nosa (katar), uczucie zatkanego nosa oraz kichanie, występujących w
przeziębieniu i grypie. Lek może być także stosowany doraźnie w przypadku alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa i w
naczynioruchowym obrzęku błony śluzowej nosa.

Acatar Acti-Tabs jest przeznaczony do leczenia dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Dawkowanie Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Lek podaje się doustnie

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia: 1 tabletka co 6- 8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 4 tabletki.

Przeciwwskazania Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Kiedy nie stosować leku Acatar Acti-Tabs:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku lub na aminy
sympatykomimetyczne, takie jak efedryna czy fenylefryna stosowne m.in. w celu obkurczenia błony śluzowej nosa,
jeśli pacjent stosuje lub w czasie ostatnich 14 dni stosował leki z grupy inhibitorów monoaminooksydazy stosowane niekiedy w leczeniu
depresji,
u osób z ciężkim nadciśnieniem tętniczym lub niestabilną chorobą niedokrwienną serca,
u osób z ciężką niewydolnością wątroby i nerek,
w ciąży i w okresie karmienia piersią,
jeśli pacjent przyjmuje furazolidon (lek stosowany w zakażeniach bakteryjnych) lub inne leki zawierające pseudoefedrynę lub leki
antyhistaminowe,
u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Informacje dodatkowe Acatar Acti Tabs, 60 mg + 2,5 mg tabletki, 12 szt.

Przed zażyciem należy skonsultować się z lekarzem, jeśli pacjent:

choruje na cukrzycę, ma zaburzenia rytmu serca, nadczynność tarczycy, chorobę sera, nadciśnienie tętnicze, zwiększone ciśnienie
śródgałkowy, zaburzenia odpływu moczu,
cierpi na: zwężenie odźwiernika, astmę oskrzelową, jaskrę ostrą zamykającego się kąta, padaczkę, niewydolność nerek, niewydolność
wątroby, przewlekłą obturacyjną chorobę płuc.
Podczas stosowania leku Acatar Acti-Tabs może wystąpić nagły ból brzucha lub krwawienie z odbytu w wyniku stanu zapalnego jelita
grubego (niedokrwienne zapalenia jelita grubego). Jeśli wystąpią takie objawy dotyczące przewodu pokarmowego, należy przerwać
stosowanie leku Acatar Acti-Tabs i niezwłocznie zasięgnąć porady lekarza lub zgłosić się po pomoc medyczną.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.e-medest.pl
https://www.aptusshop.pl/


 
Apteka internetowa MEDEST

Bratysławska 2a, Łódź
+48 503-027-892, 42 688 48 48

 
Jeśli objawy się utrzymują, nasilają lub nie ustąpią po 3 dniach, lub jeśli wystąpią nowe objawy, należy skontaktować się z lekarzem.

Lek Acatar Acti-Tabs zawiera laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje stosować.

Acatar Acti-Tabs może wchodzić w interakcje z:

lekami uspokajającymi,
lekami zwężającymi naczynia krwionośne błon śluzowych (np. fenylefryna),
trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi (TLPD),
lekami hamującymi łaknienie (sibutamina),
lekami psychotropowymi o działaniu podobnym do amfetaminy (bupropion, fentermina) lub z inhibitorami monoaminooksydazy
(moclobemid),
alkoholem,
bretylium, betanidyną, guanetydyną, debryzochiną, metyldopą, lekami blokującymi receptory alfa- i beta-adrenergiczne.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Podczas stosowania leku Acatar Acti-Tabs należy unikać spożywania alkoholu.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Leku Acatar Acti-Tabs nie należy stosować u kobiet w ciąży oraz u kobiet karmiących piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Pacjenci stosujący Acatar Acti-Tabs nie powinni prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn, ponieważ lek może powodować senność.
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