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Fenistil 1mg/ml krople 20ml
 

Cena: 28,52 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

GlaxoSmithKline

Postać krople

Substancja
czynna

dimetynden

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 1 roku życia

Opis produktu
 

Kiedy stosować:

Fenistil krople to lek przeciwhistaminowy stosowany doustnie, który łagodzi wysypkę, świąd, katar sienny i nieżyt nosa oraz
objawy alergii skórnych.
Fenistil krople są przeznaczone dla dzieci i dorosłych, nie zawierają alkoholu, a ich dozowanie jest bardzo proste.

Jak działa Fenistil krople

Fenistil krople blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie podczas reakcji alergicznych. Fenistil krople
łagodzi świąd i podrażnienia spowodowane wysypką, zmniejsza obrzęk i pomaga złagodzić objawy nieżytów nosa: katar, kichanie,
swędzenie nosa oraz swędzenie i łzawienie oczu.

Zalety

łagodzi swędzenie i podrażnienia wywołane reakcjami alergicznymi
łatwe dawkowanie
może być podawany niemowlętom od 1. miesiąca do ukończenia 1. roku życia (tylko na zalecenie lekarza).
nie zawiera alkoholu ani barwników

Kiedy stosować Fenistil krople

Leczenie objawów chorób alergicznych, takich jak: pokrzywka, świąd w przebiegu atopowego zapalenia skóry, alergicznego
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wyprysku kontaktowego, wyprysku endogennego.
Leczenie objawowe sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (katar sienny) i przewlekłego alergicznego
zapalenia błony śluzowej nosa (np. w przypadku uczulenia na kurz domowy, sierść zwierząt, pierze).
Leczenie objawowe alergii pokarmowych oraz polekowych oraz łagodzenie świądu towarzyszącego chorobom zakaźnym (np.
ospie).
Łagodzenie objawów występujących po ukąszeniu owadów oraz zapobieganie reakcjom alergicznym występującym podczas
odczulania.

Jak stosować Fenistil krople

Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat:

20 do 40 kropli trzy razy dziennie.

Niemowlęta od 1 miesiąca do 1 roku

Tylko na zalecenie lekarza: Zalecana dawka wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielone na trzy dawki, np. 6 kropli trzy
razy na dobę dla 8-miesięcznego dziecka ważącego 9 kg.

Dzieci w wieku od 1 roku do 12 lat:

Zalecana dawka dobowa wynosi 2 krople na kg masy ciała na dobę, podzielona na trzy dawki, np. 8 kropli trzy razy na dobę dla
2-letniego dziecka ważącego 12 kg.

Nie podawać leku niemowlętom od 1 miesiąca do 1 roku, chyba że zostanie przepisany przez lekarza.

Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Krople Fenistil do stosowania doustnego nie powinny być poddawane działaniu wysokich temperatur. W przypadku małych dzieci, lek
należy dodać do butelki dziecka bezpośrednio przed karmieniem, kiedy pokarm jest letni. Jeśli dziecko jest karmione łyżeczką, lek należy
podawać w postaci nierozcieńczonej na łyżeczce.

Zawsze należy przyjmować lek zgodnie z treścią ulotki, zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości, należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą. Nie należy przekraczać zalecanej dawki.

Jak działa Fenistil w kroplach?

Substancja czynna Fenistilu krople, maleinian dimetindenu, jest sprawdzonym składnikiem leków przeciwhistaminowych,
stosowanym od ponad 50 lat.
Działanie leku rozpoczyna się po 30-60 minutach od podania.
Maleinian dimetyndenu blokuje działanie histaminy, która jest substancją uwalnianą w organizmie w trakcie reakcji alergicznych.
Uniemożliwiając wiązanie histaminy z receptorami łagodzi objawy związane z alergią, takie jak wysypka, swędzenie skóry, katar
sienny lub inne objawy alergicznego nieżytu nosa.

Skład:

Substancją czynną preparatu Fenistil krople jest maleinian dimetyndenu. Jeden mililitr leku Fenistil krople zawiera 1 mg maleinianu
dimetyndenu.

Pozostałe składniki leku to: glikol propylenowy, kwas benzoesowy, disodu edetynian, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy
jednowodny, sacharyna sodowa, woda oczyszczona.
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