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AVIOMARIN 50mg 5 tabl.
 

Cena: 19,58 PLN

Opis produktu
 

AVIOMARIN 50mg 5 tabl.

Aviomarin to lek wskazany w zapobieganiu chorobie lokomocyjnej oraz zapobieganiu i leczeniu nudności i wymiotów innego
pochodzenia. Substancją czynną produktu jest dimenhydramina (dimenhydrynat), która wykazuje działanie przeciwwymiotne,
przeciwuczuleniowe i łagodnie uspokajające. Początek działania leku występuje po 20-30 minutach i trwa przez 3-6 godzin od jego
przyjęcia. Aviomarin może być stosowany przez dorosłych oraz dzieci powyżej 6. roku życia.

Skład:
1 tabletka zawiera:
substancję czynną: dimenhydraminę 50 mg
substancje pomocnicze: celuloza mikrokrystaliczna, talk, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian.

Dawkowanie:

Dorośli i młodzież powyżej 14 lat: zalecana dawka to 50 mg do 100 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 4 do 6
godzin. Maksymalna dawka dobowa nie powinna przekroczyć 400 mg.
Dzieci w wieku od 6 do 14 lat: zalecana dawka to 50 mg. W razie konieczności można ją powtarzać co 6 do 8 godzin.
Maksymalna dawka dobowa u dzieci nie powinna przekroczyć 5 mg/kg masy ciała, przy czym nie więcej niż 150 mg na dobę.
Lek jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie samodzielnie połknąć tabletkę.
Aviomarin należy stosować doustnie, popijając odpowiednią ilością wody. Zalecaną dawkę należy przyjąć przynajmniej na 30
minut przed planowaną podróżą lub zażyciem źle tolerowanego leku.

Przeciwwskazania:
Leku Aviomarin nie należy stosować:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną, leki przeciwhistaminowe lub którykolwiek z pozostałych składników leku,
u dzieci w wieku poniżej 6 lat (ze względu na wielkość (moc) dawki),
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-jeśli u pacjenta występują: ostry napad astmy jaskra z wąskim kątem przesączania, guz chromochłonny, porfiria, przerost gruczołu
krokowego oraz zaleganie moczu w pęcherzu, padaczka.
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