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Hascosept 1,5 mg/ g, aerozol do stosowania w jamie ustnej,
30 g
 

Cena: 17,09 zł

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg/ g

Opakowanie 30 g

Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wskazania
W leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych, w stanach po
zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.

Działanie
Przeciwzapalne i przeciwbólowe, miejscowo znieczulające i odkażające.

Dawkowanie

Do stosowania w jamie ustnej.
Należy nałożyć aplikator, skierować jego wylot w stronę ogniska zapalnego w jamie ustnej i mocno nacisnąć przycisk.
Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2 do 6 razy na dobę. Bez
względu na masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

Skład
100 g roztworu zawiera:
substancję czynną Benzydaminy chlorowodorek 0,15 g.
substancje pomocnicze: błękit patentowy E 131, żółcień chinolinowa E 104, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu
wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.
Okres przechowywania po pierwszym otwarciu: 12 miesięcy.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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/

