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Klik hier voor meer informatie over: Uw klachten verminderen binnen een uur. Beoordeel na een week hoeveel last u
van de bijwerkingen heeft. Rijd geen auto als u last van deze bijwerkingen heeft. De belangrijkste bijwerkingen zijn: Bij
gebruik van een hoge dosering meer dan 5 mg per dag Bij gebruik van een hoge dosering meer dan 5 mg per dag kan dit
medicijn bepaalde bijwerkingen veroorzaken en deze kunnen uw rijvaardigheid verminderen. Kan ik zomaar met dit
medicijn stoppen? De uitslag van de test is onbetrouwbaar als u ook dit anti-allergiemiddel gebruikt. Het wordt gebruikt
bij allergie, hooikoorts, langdurig ontstoken neusslijmvlies, ontstoken ogen door allergie, netelroos en jeuk. Stop daarom
met dit middel ten minste drie dagen voor u een allergietest heeft. Allergie Bij een allergie reageert u te sterk op
lichaamsvreemde prikkels uit uw omgeving. Als ik dit medicijn gebruik, mag ik dan Raadpleeg dan uw arts. Dit heet
netelroos of galbulten. Klik voor meer informatie over medicijnen bij langdurig ontstoken neusslijmvlies. De allergie
kan ook ontstaan door andere prikkels, zoals huisstofmijt, schimmels, huidschilfers van huisdieren, kwallenbeten of
insectensteken. Klik voor meer informatie over medicijnen bij allergie. Rijd daarom geen auto gedurende de eerste week
dat u dit medicijn gebruikt. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt. Netelroos Door
allergie kunnen gezwollen en jeukende plekken op de huid ontstaan.Heeft u voortdurend klachten? Gebruik dit medicijn
elke dag. Heeft u af en toe last? Neem desloratadine dan in als u klachten krijgt. Of een uur voor u verwacht last te
krijgen. Bijwerkingen: hoofdpijn en een droge mond. De eerste dagen kunt u wat moe zijn. Dit wordt minder als u het
medicijn een paar dagen hebt gebruikt. Desloratadine ratiopharm verlicht de symptomen die gepaard gaan met
allergische rhinitis (ontsteking van de neusgangen veroorzaakt door een allergie, bijvoorbeeld Sinds desloratadine in de
handel is gebracht, werden de volgende bijkomende bijwerkingen zeer zelden (bij minder dan 1 gebruiker op de
Desloratadine: 39 ervaringen met effect en bijwerkingen. Man, Heeft dezelfde werking als Aerius maar waarschijnlijk
goedkoper. De aanbevolen dosering van Desloratadine ratiopharm 5 mg filmomhulde tabletten is een tablet eenmaal per
dag. Intermitterende allergische rhinitis (symptomen bij degenen behandeld met placebo. De meest frequente
bijwerkingen die vaker gemeld werden dan met placebo waren vermoeidheid (1,2 %), droge mond. Bijwerkingen. In
klinische onderzoeken met een reeks indicaties waaronder allergische rhinitis en chronische idiopathische urticaria
werden er bij de aanbevolen dosis van 5 mg per dag bijwerkingen waargenomen bij 3 % meer patienten die behandeld
werden met desloratadine dan bij degenen behandeld met. Samenvatting van het veiligheidsprofiel. In klinische
onderzoeken met een reeks indicaties waaronder allergische rhinitis en chronische idiopathische urticaria werden er bij
de aanbevolen dosis van 5 mg per dag bijwerkingen waargenomen bij 3 % meer patienten die behandeld werden met
desloratadine dan bij degenen. Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een
bijwerking die niet in deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts, apotheker of verpleegkundige. Inhoud van
deze bijsluiter: 1. Wat is Desloratadine Sandoz 5 mg en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit
middel. Jun 2, - Krijgt u last van een van de bijwerkingen die in rubriek 4 staan? Of krijgt u een bijwerking die niet in
deze bijsluiter staat? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. Inhoud van deze bijsluiter. 1. Wat is Desloratadine
Mylan en waarvoor wordt dit middel gebruikt? 2. Wanneer mag u dit middel niet. Jump to MOGELIJKE
BIJWERKINGEN - Sinds desloratadine in de handel is gebracht, zijn zeer zelden gevallen van ernstige allergische
reacties (ademhalingsmoeilijkheden, piepende ademhaling, jeuk, galbulten (netelroos) en zwelling) gemeld. Als u een of
meer van deze ernstige bijwerkingen opmerkt, stop dan. Oct 6, - Wat is Desloratadine ratiopharm en waarvoor wordt dit
middel gebruikt? Hoe gebruikt u dit middel? Mogelijke bijwerkingen. Desloratadine - R06AX27 - Ratiopharm GmbH
Bijsluiter.
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