Lora-ADGC®
Lora-ADGC F!LM TABLET 10mg
Antihistaminik
FARMAKOLOJ!K ETKEN MADDE :
bir tablet Lora-ADGC , etken madde olarak 10 mg
Loratadin içerir.
D!"ER YARDIMCI MADDELER #UNLARDIR:
laktoz monohidrat, mısır ni!astası, magnezyumstearat,
Povidon K 25.
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)
2,70 Euro
50 film tablet (N2)
5,59 Euro
100 film tablet (N3)
9,96 Euro
END!KASYONLARI :
Lora-ADGC antihistaminikler grubuna ait olup, alerjik
kaynaklı nezlede (örne"in saman nezlesi) ve kronik
idyopatik ürtikerde (sebebi bilinmeyen kurde!en) ortaya
çıkan !ikayetlerin tedavisinde kullanılır.
Lora-ADGC ALMADAN ÖNCE NELERE D!KKAT ETMEK
ZORUNDASINIZ?
Loradatin’e
veya
Lora-ADGC’nin
bile!imindeki
maddelerden herhangi birine kar!ı önceden olu!mu! a!ırı
duyarlılık (alerjik tepki) durumlarında kullanılmamalıdır.
Lora-ADGC alınırken a!a"ıdaki durumlara özellikle dikkat
edilmesi gereklidir :
#iddetli karaci"er fonksiyon bozuklu"u durumunda LoraADGC alınırken özellikle dikkatli olunması gerekir.
Gebelik ve emzirme döneminde kullanım:
Gebelikte ve emzirme döneminde herhangi bir ilaç
kullanmadan önce lütfen doktorunuza ya da eczacınıza
danı!ınız. Loratadin’in gebelik ve emzirme dönemi
esnasında kullanımının güvenilirli"i kanıtlanmamı!tır .
Trafikte araç kullanımı ve makine kullanımı:
Normal ko!ullarda Loratadin’in reaksiyon kabiliyetine etkisi
dü!üktür. Buna ra"men bazı ki!ilerde sersemlik etkisi
yapabilir, ki bu durum da trafikte araç kullanma ya da
makine kullanma kabiliyetinin olumsuz etkilenmesine yol
açar. Bu nedenle, araç veya makine kullanmadan önce,
almı! oldu"unuz Lora-ADGC’ye kar!ı gösterece"iniz
bireysel reaksiyonu beklemenizi tavsiye ederiz.
Lora-ADGC’nin içerdi"i belirli maddeler ile ilgili önemli
uyarılar:
Bu ilaç içerdi"i laktoz oranından dolayı, çok nadir olarak
görülen ve kalıtsal olan galaktoz intoleransı, genetik laktoz
eksikli"i veya bir glukoz-galaktoz malapsorpsiyonu çeken
hastalar için uygun de"ildir. Bu yüzden lütfen bu ilacı
kullanmadan önce doktorunuza danı!ınız.
Ba!ka ilaçlarla etkile!imleri
E"er ba!ka bir ilaç kullanıyorsanız ya da kısa bir süre önce
kullandıysanız, reçetesiz ilaç olsalar dahi lütfen bu durumu
doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.

Lora-ADGC kullanımı, alkol etkisinin artmasına yol açmaz.
Yapılan klinik ara!tırmalarda herhangi bir kaydade"er
etkile!im bildirilmemi!tir .
KULLANIM #EKL! VE DOZU:
A"ızdan alınır
Lora-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
a!a"ıdaki dozlar uygulanır:
Yeti!kinler ve 12 ya!ından büyük çocuklar için yaygın olan
doz günde 1 kez olmak !artıyla 1 tablet Lora-ADGC’dir
6 ile 12 ya! arasındaki çocuklar:
Vücut a"ırlı"ı 30 kg’dan fazla olanlar:
Günde 1 kez olmak !artıyla 1 tablet Lora-ADGC
Vücut a"ırlı"ı 30 kg veya daha az olanlar :
10 mg dozluk tablet, vücut a"ırlı 30 kg’dan az olan çocuklar
için uygun de"ildir.
Lora-ADGC’nin 6 ya!ından küçük çocuklardaki etkisi ve
güvenilirli"i kanıtlanmamı!tır.
A"ır karaci"er hastalı"ı olan hastalar:
Yeti!kinlerde ve vücut a"ırlı"ı 30 kg’dan fazla olan
çocuklarda, ba!langıç dozu olarak, iki günde bir olmak
!artıyla 1 tablet Lora-ADGC alınması tavsiye edilir.
Ya!lı veya böbrek yetmezli"i olan hastalarda dozun
ayarlanması gerekli de"ildir.
Tablet, ö"ünlerden ba"ımsız olarak alınabilir. Tablet
çi"nenilmeden bir sıvı ile birlikte kullanılır.
E"er Lora-ADGC’nin etkisinin çok fazla veya zayıf oldu"u
kanaatindeyseniz lütfen doktorunuza ya da eczacınıza
danı!ınız.
E"er alınması gereken miktardan daha fazla miktarda
Lora-ADCG aldıysanız :
Lütfen derhal doktorunuzu ya da eczacınızı bilgilendiriniz.
Loratadin’in a!ırı dozda kullanılması durumunda uykulu
olma, kalp atı!larının hızlanması ( ta!ikardi) ve ba! a"rısı
gözlemlenmi!tir. $lacın a!ırı dozda alınması durumunda,
derhal !ikayetler do"rultusunda destekleyici bir tedavi
ba!latılmalıdır ve gerekti"i kadar devam ettirilmelidir.
Hastaya su içinde çözülmü! aktif kömür verilebi lir. Midenin
yıkanması dü!ünülebilir. Loratadin hemodiyaliz yoluyla
çıkarılmaz ve Loratadin’in peritoneal diyaliz yoluyla atılıp
atılmadı"ı
bilinmemektedir.
Acil
durum
tedavisi
uygulandıktan sonra hastanın tıbbi gözetim altında kalması
zorunludur.
Lora-ADGC’yi almayı unuttuysanız:
Lora-ADGC’yi belirtilen dozdan dü!ük aldıysanız ya da ilacı
almayı unuttuysanız almanız gereken dozun iki katını
almayınız. E"er bir tableti zamanında almayı unuttuysanız
mümkün oldu"u kadar kısa bir zaman içinde alınız. Bundan
sonra ilacı tavsiye edildi"i !ekilde almaya devam ediniz.
Lora-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.
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