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Lirra Gem 7 tabletek
 

cena: 3,50 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Producent GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania:

Preparat polecany w objawowym leczeniu alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (w tym
przewlekłego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa) i pokrzywki u dorosłych i dzieci od
6 lat.

Działanie:

Przeciwalergiczne.

Skład:

1 tabletka powlekana zawiera: substancję czynną: lewocetyryzyny dichlorowodorek 5mg oraz
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, laktoza jednowodna, krzemionka
koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, hypromeloza (E 464), tytanu dwutlenek (E 171),
makrogol 400.

Sposób użycia:

1 tabletka dziennie.

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.
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Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na substancję czynną, cetyryzynę, hydroksyzynę, jakiekolwiek inne
pochodne piperazyny lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. 
Pacjenci z ciężkimi zaburzeniami czynności nerek z ClCr mniejszym niż 10 ml/min.

 

Działania niepożądane:

Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 100)

suchość w jamie ustnej, bóle głowy, uczucie zmęczenia, senność.

 

Niezbyt częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 10 pacjentów na 1 000)

uczucie wyczerpania, bóle brzucha

 

Bardzo rzadkie działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 pacjenta na 10 000)

kołatanie serca, drgawki, mrowienie, zawroty głowy, omdlenia, drżenie, zaburzenia
odczuwania smaku, uczucie wirowania (zawroty głowy pochodzenia błędnikowego),
zaburzenia widzenia (takie jak niewyraźne widzenie), bolesne lub utrudnione oddawanie
moczu, niemożność całkowitego opróżnienia pęcherza moczowego, obrzęk (zatrzymanie
wody powodujące obrzęk), świąd (swędzenie), wysypka i pokrzywka (obrzęk,
zaczerwienienie i swędzenie skóry), wyprysk (wykwity) skórny, duszność, zwiększenie
masy ciała, bóle mięśni, agresywne zachowanie lub pobudzenie, bezsenność,
nawracające myśli samobójcze, zapalenie wątroby lub zaburzenia czynności wątroby
(skóra lub białkówki oczu mogą stać się żółte), zwiększenie apetytu, nudności.
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