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Duozinal syrop (2,5 mg + 58 mg Ca2+)/5 ml, 150 ml
 

Cena: 20,90 zł

Opis słownikowy

Dawka (2,5mg+58mg Ca 2+)/5ml

Opakowanie 150 ml

Postać syrop

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cetirizini dihydrochloridum, Calcii chloridum
dihydricum

Opis produktu
 

Lek o działaniu przeciwalergicznym w postaci syropu zawierający dwie substancje czynne: 2,5 mg cetyryzyny dichlorowodorku i 58 mg
jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego w 5 ml.

Właściwości:
- łagodzi objawy alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa:
- kichanie
- świąd nosa
- przekrwienie błony śluzowej nosa
- zaczerwienienie i swędzenie oczu
- łzawienie
- łagodzi objawy przewlekłej idiopatycznej pokrzywki.

Dawkowanie i sposób podania:
Podanie doustne.

Dzieci w wieku od 2 lat do 6 lat: 5 ml syropu dwa razy na dobę.

Dzieci w wieku od 6 lat do 12 lat: 10 ml syropu dwa razy na dobę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: 20 ml syropu raz na dobę.

Lek przyjmować godzinę przed posiłkiem, popijając dużą ilością płynu. Nie zaleca się popijania napojami mlecznymi.

Wskazania:
U dorosłych i dzieci w wieku 2 lat i powyżej: w celu łagodzenia objawów dotyczących nosa i oczu związanych z sezonowym i
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przewlekłym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa (takich jak kichanie, świąd nosa, przekrwienie śluzówki nosa, zaczerwienienie
i swędzenie oczu, łzawienie), - łagodzenie objawów przewlekłej idiopatycznej pokrzywki (takich jak świąd, pokrzywka, zaczerwienienie
skóry).

Przeciwwskazania:
- nadwrażliwość na cetyryzynę, chlorek wapnia lub którąkolwiek substancję pomocniczą, hydroksyzynę lub pochodne piperazyny;
- podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia, np. u pacjentów z hiperwitaminozą D, nadczynnością przytarczyc, sarkoidozą,
chorobami nowotworowymi dającymi przerzuty do kości, np. plasmocytoma).
- hiperkalciuria;
- galaktozemia;
- kamica nerkowa;
- umiarkowane lub ciężkie zaburzenia czynności nerek.

Skład:
Substancja czynna: 10 ml syropu zawiera:
- 5 mg cetyryzyny dichlorowodorku.(Cetirizini dihydrochloridum)
- 116 mg jonów wapnia w postaci wapnia chlorku dwuwodnego (Calcii chloridum dihydricum) 

Substancje pomocnicze: sacharoza, potasu sorbinian, wanilina, sukraloza, woda oczyszczona

Środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność podczas przepisywania produktu leczniczego Duozinal kobietom w ciąży lub kobietom karmiącym.

Obiektywne badania z zastosowaniem cetyryzyny w zalecanej dawce 10 mg nie wykazały istotnego klinicznie wpływu na zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną. Wpływ chlorku wapnia na zdolność
prowadzenia pojazdów mechanicznych, odczuwanie senności oraz sprawność psychofizyczną jest mało prawdopodobny.

Opakowanie: 150 ml

Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu - 22263

Podmiot odpowiedzialny
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

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