Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

CIRRUS DUO 5mg+0,12g 6 tabl.
Cena: 14,90 PLN

Opis produktu
CIRRUS DUO 5mg+120mg 6 tabl.
Cirrus Duo to produkt leczniczy o działaniu przeciwalergicznym i udrażniającym nos, do stosowania w uczuciu zatkanego nosa oraz
zapaleniu błony śluzowej nosa (kichanie, katar, swędzenie, alergia).
Cirrus Duo zawiera 2 substancje czynne, które odpowiednio odpowiadają za działanie przeciwalergiczne (cetyryzyna) i zmniejszające
przekrwienie błony śluzowej nosa (pseudoefedryna). Pseudoefedryna obkurcza naczynia krwionośne w błonie śluzowej nosa. Cirrus Duo
łagodzi objawy związane z całorocznym i sezonowym alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa.
Wskazania:
Leczenie objawowe sezonowego i całorocznego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (przekrwienie błony śluzowej nosa,
kichanie, wodnista wydzielina z nosa - katar, świąd nosa i spojówek).
Skład:
Substancjami czynnymi są: pseudoefedryna (Pseudoephedrini hydrochloridum) i cetyryzyna (Cetirizini dihydrochloridum).
1 tabletka zawiera 5 mg dichlorowodorku cetyryzyny (w postaci o natychmiastowym uwalnianiu) i 120 mg chlorowodorku
pseudoefedryny (w postaci o przedłużonym uwalnianiu).
Substancje pomocnicze: warstwa o natychmiastowym uwalnianiu: laktoza jednowodna, celuloza mikrokrystaliczna, kroskarmeloza
sodowa, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; warstwa o przedłużonym uwalnianiu: hypromeloza, celuloza
mikrokrystaliczna, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian; otoczka Opadry Y-1-7000 white: hypromeloza, tytanu
dwutlenek (E 171), makrogol 400.
Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Młodzież powyżej 12 lat i dorośli: 1 tabletka 2 razy na dobę (rano i wieczorem).
Lek do stosowania doustnego.
Cirrus należy przyjmować w czasie lub między posiłkami.
Tabletek nie wolno rozgryzać, żuć, dzielić i kruszyć. Połykać w całości.
W przypadku nasilenia objawów lub ich nieustąpienia po 5 dniach, należy skonsultować się z lekarzem.
Leku nie wolno stosować dłużej niż 2-3 tygodnie.
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Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek lub wątroby: dawkę należy zmniejszyć do 1 tabletki na dobę.
Przeciwwskazania:
Kiedy nie stosować leku Cirrus Duo:
w przypadku uczulenia na substancje czynne leku (cetyryzyna, pseudoefedryna), efedrynę, piperazynę lub jej pochodne lub
którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w czasie ciąży i karmienia piersią,
jeśli u pacjenta stwierdzono ciężkie nadciśnienie tętnicze, ciężką chorobę niedokrwienną serca, ciężką niewydolność nerek,
niewyrównaną nadczynność tarczycy, ciężkie zaburzenia rytmu serca, guz chromochłonny rdzenia nadnerczy, jaskrę,
zwiększone ciśnienie śródgałkowe,
jeśli u pacjenta występuje zatrzymanie moczu,
jeśli pacjent przebył udar mózgu,
jeśli pacjent należy do grupy wysokiego ryzyka wystąpienia udaru krwotocznego mózgu,
jeśli są stosowane leki jak dihydroergotamina, inhibitory MAO (lub w ostatnich 2óch tygodniach IMAO były przyjmowane),
u osób poniżej 12 lat.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy zachować ostrożność jeśli u pacjenta stwierdzono: cukrzycę, nadczynność tarczycy, nadciśnienie tętnicze, chorobę
niedokrwienną serca, zaburzenia rytmu serca, umiarkowaną niewydolność nerek lub wątroby.
Stosować ostrożnie u osób w podeszłym wieku, jeśli pacjent przyjmuje leki sympatykomimetyczne (np. zmniejszające przekrwienie
błony śluzowej nosa, zmniejszające łaknienie), TLPD, leki przeciwnadciśnieniowe, leki hamujące czynność OUN, glikozydy nasercowe
(digoksyna), u pacjentów z przerostem gruczoły krokowego lub przy trudnościach z oddawaniem moczu.
Należy zachować ostrożność, jeśli u pacjenta występują czynniki ryzyka udaru krwotocznego mózgu.
Łączne stosowanie pseudoefedryny i NLPZ może prowadzić do wzrostu ciśnienia tętniczego.
Przed zastosowaniem leku u pacjentów z zaburzoną czynnością nerek lub wątroby należy poradzić się lekarza.
Lek zawiera laktozę - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
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