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Envil Gardło, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml
 

Cena: 12,87 zł

Opis słownikowy

Dawka (2,9mg+1,96mg+25,6mg)/ml

Opakowanie 30 ml

Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej,
roztwór

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium chloride, Lidocainum
hydrochloridum, Zinci gluconas

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

Stany zapalne gardła i jamy ustnej.
Pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych połączonych z bólem gardła oraz w zapaleniu migdałków (angina)

Działanie
Odkażające, bakteriobójcze, przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, miejscowo znieczulające.

Dawkowanie

Dorośli: stosować co 1 lub 2 godziny, po 3 dawki aerozolu. Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat: stosować co 2 lub 3 godziny, po 3 dawki aerozolu. Nie stosować częściej niż 6 razy na dobę.
Nie przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed posiłkiem lub po posiłku. Leku nie stosować dłużej niż prze 5
kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład
1 ml aerozolu zawiera:
2,9 mg cetyopirydyniowego chlorku, 1,96 mg lidokainy chlorowodorku i 25,6 mg cynku glukonianu (co odpowiada 3,7 mg jonów cynku)
oraz substancje pomocnicze: lewomentol, etanol 96%, glicerol (E 422), sukraloza (E 955), woda oczyszczona.

Każda dawka aerozolu zawiera 0,17 ml roztworu. 3 dawki (0,51 ml roztworu) zawierają 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,0 mg
lidokainy chlorowodorku oraz 13,065 mg cynku glukonianu (co odpowiada 1,875 mg jonów cynku).

Przeciwwskazania

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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Uczulenie na substancję czynną lub którąkolwiek substancje pomocniczą.
Ciężka niewydolność nerek lub wątroby.
Jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię - rzadką chorobę krwi, w której krew traci zdolność przenoszenia tlenu do komórek
organizmu.

Przechowywanie
W temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

