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Cholinex 150 mg, 24 pastylki twarde
 

Cena: 17,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 150 mg

Opakowanie 24 pastylki twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Wskazania

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, w tym ból i obrzęk gardła.
Wspomaganie leczenia antybiotykiem zakażeń jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje.

Działanie

- Przeciwbólowe.
- Przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
- Zwiększa wydzielanie śliny, przez co wspomaga działanie przeciwzapalne.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: ssać po jednej pastylce od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę).
Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Skład
1 pastylka twarda zawiera substancję czynną: choliny salicylan 150 mg i substancje pomocnicze: sacharoza (1,8 g), glukoza ciekła (1,5
g), olejek miętowy.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną – salicylan choliny, salicylany lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne lub
na którykolwiek z pozostałych składników leku.
Żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem).
Fenyloketonuria.
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Działania niepożądane

Rzadko – występujące rzadziej niż u 1 na 1 000 osób ale częściej niż u 1 na 10 000 osób: reakcje alergiczne - zaczerwienienie
skóry i wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu lub trudności w
oddychaniu. Uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia).
Bardzo rzadko: u dzieci w wieku poniżej 12 lat po doustnym stosowaniu salicylanów może wystąpić zespół Rey`a, który objawia
się: gwałtownymi obfitymi wymiotami, zaburzeniami świadomości (sennością lub pobudzeniem), śpiączką z drgawkami,
nieprawidłowym oddychaniem (głębokie wdechy i wydechy), obniżeniem stężenia cukru we krwi (tzw. hipoglikemia), sinicą,
stłuszczeniem i powiększeniem wątroby (stwierdzanym w biopsji).

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Chronić od wilgoci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie
stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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