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Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w
jamie ustnej, 10 szt.
 

Cena: 9,82 zł

Opis słownikowy

Marka Hitaxa

Postać tabletki

Producent Adamed

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Hitaxa Fast Junior, 2,5 mg tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej, 10 szt.

Opis

Hitaxa Fast Junior jest lekiem przeciwalergicznym, niewywołującym senności.

Ułatwia kontrolę reakcji alergicznej oraz jej objawów.

Skład

Substancją czynną leku jest desloratadyna w dawce 2,5 mg.

Pozostałe składniki to: polakrylina potasowa, kwas cytrynowy jednowodny, żelaza tlenek czerwony (E 172), magnezu stearynian,
kroskarmeloza sodowa, aromat Tutti Frutti, płynny (zawiera również glikol propylenowy), aspartam (E 951), celuloza mikrokrystaliczna,
mannitol (suszony rozpyłowo), potasu wodorotlenek (do ustalenia pH).

 

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce d/a pacjenta lub według wskazań lekarza
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Tabletkę należy umieścić w jamie ustnej, gdzie natychmiast ulega rozpadowi. Woda lub inny płyn nie są potrzebne, aby połknąć dawkę.

Zalecana dawka, to:

Dzieci w wieku od 6 do 11 lat: jedna tabletka ulegająca rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast junior raz na dobę. Dawkę zażyć
natychmiast po otwarciu blistra.

Dorośli i młodzież (w wieku 12 lat i więcej): dwie tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej 2,5 mg leku Hitaxa fast junior raz na dobę.
Dawkę zażyć natychmiast po otwarciu blistra.

Nie stosować leku Hitaxa fast junior dłużej niż 10 dni bez konsultacji z lekarzem.

 

Działanie

Hitaxa fast junior tabletki ulegające rozpadowi w jamie ustnej jest stosowany również w celu łagodzenia objawów związanych z
pokrzywką (stan skóry wywołany uczuleniem). Do objawów tego stanu zalicza się: świąd skóry i pokrzywkę.

Wskazania

Hitaxa fast junior łagodzi objawy związane z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (zapalenie błony śluzowej nosa
spowodowane uczuleniem, na przykład katarem siennym lub uczuleniem na roztocza). Do objawów tego stanu zalicza się: kichanie,
swędzenie lub wydzielinę z nosa, swędzenie podniecenia oraz swędzenie, zaczerwienienie lub łzawienie oczu.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku Hitaxa fast junior - jeśli pacjent ma uczulenie na desloratadynę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

 

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

U dorosłych działania niepożądane były prawie takie same, jak po zastosowaniu tabletki niezawierającej substancji czynnej. Jednakże
uczucie zmęczenia, suchość w jamie ustnej i bóle głowy, odnotowywane były częściej niż po zastosowaniu tabletki niezawierającej
substancji czynnej. U młodzieży najczęściej zgłaszanym działaniem niepożądanym był ból głowy.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Hitaxa fast junior w postaci tabletek ulegających rozpadowi w jamie ustnej zawiera aspartam. Aspartam jest źródłem fenyloalaniny i
może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Stosowanie innych leków

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

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem

Stosowanie leku Hitaxa fast junior nie wymaga popijania wodą lub innym płynem. Ponadto, lek Hitaxa fast junior można przyjmować z
posiłkiem lub bez posiłku.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Nie przypuszcza się, by lek Hitaxa fast junior stosowany w zalecanej dawce powodował uczucie senności lub zmniejszenie zdolności
koncentracji uwagi. Jednakże, bardzo rzadko, u niektórych osób występuje senność, która może wpływać na zdolność prowadzenia
pojazdów lub obsługiwania maszyn. W przypadku wystąpienia powyższych dolegliwości nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać
maszyn
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