
Цетрин
Склад.
Діюча речовина Цетрин - цетиризину гідрохлорид.

Фармакологічні властивості.
Цетрин  -  протиалергічний  препарат.  Діюча  речовина  цетиризин-

конкурентний  антагоніст  гістаміну,  метаболіт  гідроксизину,  блокує  Н1-
рецептори  (гістамінові).  Цетрин  володіє  протисвербіжні  і  протиексудативний
властивостями,  гальмує  розвиток  опосередкованої  гістаміном  ранньої  фази
алергічної реакції,  обмежує вивільнення медіаторів запалення на пізній стадії
алергічної  реакції,  зменшує  міграцію  еозинофілів,  нейтрофілів  і  базофілів,
зменшує проникнення капілярів, попереджає розвиток набряку тканини, знімає
спазм гладких м'язів.

Цетрин починає  діяти  через  20-  60  хвилин після  застосування  і  триває
протягом 24 годин.

Показання.
 сезонні і хронічні алергічні реакції: риніти (ринорея, свербіж у носі,

чхання), кон'юнктивіти;
 свербіж, кропив'янка різних типів,  включаючи хронічну ідіопатичну

кропив'янку.
Форма випуску.
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою по 10 мг №20 (10х2), №30 (10х3).

Спосіб застосування та дози.
Приймають  всередину  незалежно  від  вживання  їжі,  таблетки  запивають

достатньою кількістю води.

Діти з 6-12 років - по ½ таблетки (5 мг), 2 рази на день.

Дорослі і діти старше 12 років: по 1 таблетки (10 мг) 1 раз в день.

Максимальна добова доза для дорослих - 20 мг.

Діти.
Можна з 6 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Тільки по назаначенію лікаря.

Особливості по застосуванню.
Рекомендується уникати одночасного застосування з вживанням алкоголю.

Рекомендується з обережністю призначати пацієнтам з епілепсією і пацієнтам з



ризиком  виникнення  судом,  не  застосовувати  пацієнтам  зі  спадковою
непереносимістю  галактози,  при  дефіциті  лактази  Лаппа  або  порушення
мальабсорбції глюкози-галактози.

З обережністю застосовувати пацієнтам, схильним до затримки сечі.

Протипоказання.
 підвищена  чутливість  до  цетиризину,  до  будь-яких  допоміжних

речовин препарату;
 важкі порушення функції нирок.

Побічні ефекти.
Цетрин  в  рекомендованих  дозах  в  основному  добре  переноситься

пацієнтами.

При застосуванні препарату виникали такі побічні реакції: небажані реакції
з  боку  центральної  нервової  системи,  сонливість,  підвищену  стомлюваність,
головний біль  і  запаморочення,  тахікардія,  артеріальна гіпертензія,  затримка
сечі, біль у суглобах, біль у м'язах.

Також спостерігається порушення функції печінки: підвищення активності
печінкових ферментів і збільшення концентрації білірубіну. У більшості випадків
ці симптоми зникали після припинення прийому цетиризину.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Слід уникати застосування седативних засобів під час прийому Цетрин.

При  спільному  прийомі  з  теофеліном  спостерігатися  передозування  за
рахунок акумуляції цетиризина

Здатність  впливати  на  швидкість  реакції  при  керуванні
автотранспортом або іншими механізмами.

Особам, які керують транспортними засобами або іншими механізмами, слід
з обережністю застосовувати препарат.

Передозування.
Симптоми передозування при перевищенні  рекомендованої  добової дози,

включають:  сплутаність  свідомості,  діарея,  запаморочення,  стомлюваність,
головний  біль,  нездужання,  мідріаз,  свербіж,  неспокій,  седативний  ефект,
сонливість, ступор, тахікардія, тремор і затримку сечовипускання.

Лікування.  На  початковій  стадії  слід  викликати  блювоту  у  пацієнта.
Рекомендується промивання шлунка, прийом активованого вугілля і проносних
засобів.

Умови зберігання.
Зберігати при температурі не вище 25?.

Категорія відпустки.
Без рецепта.



Виробник.
Д-р Редді'с Лабораторіс Лтд, Виробнича дільниця - ІІ, Індія

Інструкція препарату Цетрин представлена виключно з ознайомчою метою.
Кваліфіковану  допомогу  в  призначенні Цетрин  з  метою  лікування,  його
дозування,  схему  лікування,  протипоказання  і  сумісність  з  іншими
медикаментами, може  надати  тільки  ваш  особистий  лікар.  Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!


