Кларитин 10 mg таблетки
Описание на продукта:
Таблетките Кларитин съдържат активното вещество лоратадин, което принадлежи към клас
лекарства, известни като антихистамини.
Кларитин облекчава симптомите, свързани с алергичен ринит (напр. сенна хрема), като
кихане, секреция или сърбеж в носа и парене или сърбеж в очите при възрастни и деца над
6 години, с телесно тегло над 30 kg.
Кларитин може да се използва също за облекчаване на симптомите на уртикария (сърбеж,
зачервяване и за намаляване на броя и големината на уртиките). Ефектът на Кларитин
продължава през целия ден и би трябвало да помогне да се върнете към нормалната си
ежедневната дейност и сън.

Приложение:
Възрастни и деца над 6-годишна възраст и тегло над 30 kg: една таблетка веднъж дневно с
чаша вода, с или без храна.
За деца на възраст между 6 и 12 години дозировката се определя в зависимост от
телесното тегло:
-

за телесно тегло над 30 kg: една таблетка веднъж дневно с чаша вода, с или без
храна.
Кларитин таблетки от 10 mg не са подходящи при деца под 6 годишна възраст или с
телесно тегло под 30 kg.
За деца под 6 годишна възраст Кларитин е наличен под формата на сироп. Кларитин
не се препоръчва при деца под 2-годишна възраст.
Възрастни и деца с тежка чернодробни проблеми и с телесно тегло по-голямо от 30
kg: една таблетка веднъж през ден с чаша вода, с или без храна. Въпреки това
трябва да се консултирате с Вашия лекар или фармацевт преди да използвате това
лекарство.

Активни съставки: Всяка таблетка съдържа лоратадин 10 mg.
Предпазни мерки:
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Кларитин:
-

ако сте алергични към лоратадин или към някоя от останалите съставки на това
лекарство;

-

ако Ви предстоят тестове за кожни алергии. Не приемайте Кларитин 2 дни преди
тези тестове;

-

ако страдате от чернодробно заболяване.

Ако сте бременна или кърмите, мислите че бихте могли да сте бременна или
възнамерявате да забременеете, обърнете се към лекар или фармацевт за препоръки
преди да приемате това лекарство. Като предпазна мярка се препоръчва да се избегне
употребата на Кларитин по време на бременността. Не приемайте Кларитин, ако кърмите.
Лоратадинът се отделя в кърмата.
Вид на опаковката:
Кутия с 10 таблетки.

Лекарствен продукт
листовката.
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Притежател на разрешението за употреба: Байер България ЕООД, ул. „Резбарска“ № 5,
1510 София, България, тел.: +359 2 4247 280; факс: +359 2 814 01 09.

