Cetirizin-ADGC®
Cetirizin-ADGC F"LM TABLET 10mg
Antihistaminik
FARMAKOLOJ"K ETKEN MADDE:
bir tablet Cetirizin-ADGC, etken madde olarak 10mg
Cetirizindihidroklorid içerir.
D"$ER YARDIMCI MADDELER !UNLARDIR:
laktoz-monohidrat, mikrokristalin selüloz, silisyumdioksit
mısır ni"astası, magnezyumstearat, hipromeloz, makrogol
4000, titandioksit (E171 boya maddesi), sodyum sülfat 2
H2O.
FARMASÖT"K !"RKET:
KSK-Pharma AG; Finkenstr.1; D-76327 Berghausen
Tel.: 0721- 20 19 0-0; Fax: 0721- 20 19 0-11
Olası riskler ve yan etkilerle ilgili olarak ilaç prospektüsünü
okuyunuz ve doktorunuza ya da eczacınıza danı"ınız.
PAKET BÜYÜKLÜ$Ü TAVS"YE ED"LEN SATI! F"YATI
20 film tablet (N1)
2,99 Euro
50 film tablet (N2)
7,00 Euro
100 film tablet (N3)
12,97 Euro
END"KASYONLARI:
A"a!ıda sıralanmı" olan alerjik hastalıklarda hastalık
belirtilerinin (semptomların ) tedavisi için:
- ka"ınma, "i"kinlik olu"umu, cilte kızarıklık gibi
rahatsızlıklar ile birlikte görülen kronik ürtiker (kurde"en )
- kronik alerjik nezle; örne!in hap"ırma, burun akması,
burun ka"ıntısı, burun tıkanıklı!ı, gözlerde kızarıklık ya
da ka"ıntı ve gözya"ı akıntısı gibi "ikayetlerle birlikte
görülen saman nezlesi
- kronik alerjik nezlede (Urtikaria) görülen ka"ıntıda ve
atopik dermitde (Neurodermatitis) görülen c ilt kızarıklı!ı
"ikayetlerinde
Cetirizin-ADGC ALMADAN ÖNCE NELERE DIKKAT
ETMEK ZORUNDASINIZ?
- Etken madde olan Cetirizindihidroklorid’e veya CetirizinADGC’nin bile"imindeki maddelerden herhangi birine
kar"ı olan a"ırı duyarlılık
- (alerjik tepki) durumla rında kullanılmamalıdır.
!
A%ır böbrek hastalarının Cetirizin-ADGC’yi
kullanmaları yasaktır.
- Böbrek yetmezli!i olan hastalar, tavsiye edilen dozun
yarı miktarını almalıdırlar.
- Cetirizin-ADGC laktoz içerir. Bu nedenle a!ır "eker
hastası iseniz bu ilacı kullanmadan önce doktorunuza
danı"ınız.
- Gebelikte ve emzirme döneminde herhangi bir ilaç
kullanmadan önce lütfen doktorunuza ya da eczacınıza
danı"ınız. Cetirizin-ADGC’nin gebelik dönemi esnasında
kullanımının güvenilirli!i kanıtlanmamı"tır. Bu nedenle
Cetirizin ADGC’nin kullanılması tavsiye edilmez. $lacın
etken maddesinin anne sütüne geçiyor olmasından
dolayı bu ilacı emzirme döneminde kullanmamalısız.
- Bu ilacın 2 ya"ın altındaki çocuk grubunda kullanımı için
yeterli deneyimler bulunmadı!ından bu durumda ilacı
sadece doktorunuza danı"arak veriniz.

- E!er ba"ka bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre
önce kullandıysanız, reçetesiz ilaç olsalar dahi lütfen bu
durumu doktorunuza ya da eczacınıza bildiriniz.
- Ara"tırmalarda ilacın alkolün etkisini arttırmadı!ı görülse
de, Cetirizin-ADGC alkol ile birlikte alınmamalıdır.
- Kıyaslanabilir klinik ara"tırmalarda, tavsiye edilen dozda
Cetirizin-ADGC’nin alımından sonra hastanın dikkati,
reaksiyon yetene!i ve sürü" özelliklerinde herhangi bir
etkilenme meydana geldi!i tespit edilmemi"tir.
- Trafikte araç kullanan, emniyet önlemi almadan çalı"an
veya makine kullanan hastalara tavsiye edilen doz
miktarını a"mamalarını ve ilaca kar"ı gösterecekleri
ki"isel reaksiyonu bekleme lerini tavsiye ederiz.
KULLANIM !EKL" VE DOZU:
- Cetirizin-ADGC’yi daima ilaç prospektüsündeki
talimatlara uyarak kullanınız. Tam emin olamadı!ınız
durumlarda lütfen doktorunuza ya da eczacınıza
danı"ınız. Doktor tarafından ba"ka bir "ekilde
önerilmedi!i takdirde 12 ya" altındaki çocukların
kullanması yasaktır. Yeti"kinler için: günde bir film tablet.
E!er yeti"kinseniz ve alerjiden dolayı astım
hastasıysanız günde iki film tablet alabilirsiniz,
tercihen 1 film tablet sabah ve 1 film tablet
ak"am.
2-12 ya" arasındaki çocuklar vücut a!ırlıklarına uygun
bir doz alırlar:
Vücut a!ırlı!ı 30 kg veya daha az olanlar : yarım film
tableti
Vücut a!ırlı!ı 30 kg’dan fazla olanlar: 1 film tableti; bazı
durumlarda tableti ikiye bölerek iki defada (yarım tablet
sabah ve yarım tablet ak"am) almak mümkündür.
- Cetirizin-ADGC ö!ünlerden ba!ımsız olarak alınabilir.
Tablet çi!nenilmeden bir sıvı ile tercihen ak"amları
alınmalıdır.
- Tedavi süresi rahatsızlıkların türüne, süresine ve
gidi"atına göre de!i"ir ve doktor tarafından belirlenir.
- E!er Cetirizin-ADGC’nin etkisinin çok fazla ya da çok
zayıf oldu!u kanaatindeyseniz lütfen doktorunuza ya da
eczacınıza danı"ınız.
- Cetirizin-ADGC’yi almayı unuttuysanız KULLANIM
#EKL$ VE DOZU ba"lı!ı altında belirtildi!i gibi almaya
devam ediniz. Bu durumda 2 katı "eklinde bir doz
uygulamayınız.
- Almanız gerekenden daha büyük bir miktarda CetirizinADGC aldıysanız lütfen doktorunuza haber veriniz.
Kendisi alınacak önlemler konusunda kararlar alabilir.
Cetirizin-ADGC nasıl saklanmalıdır?
$laçlar, çocukların eri"emeyece!i bir "ekilde saklanılmalıdır.
$lacı, blister ambalaj ve ilaç kutusu üzerinde belirtilen son
kullanma tarihi geçtikten sonra kullanmanız yasaktır.
www.allergie-arznei.de
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