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Hascosept Forte 3 mg/ ml, aerozol do stosowania w jamie
ustnej, roztwór, 30 ml
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Dawka 3 mg/ml

Opakowanie 30 ml

Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wskazania
Leczenie objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła, tj.: w zakażeniach
bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, w zapaleniu krtani, w zapaleniu błon
śluzowych po radioterapii, a także po intubacji.

Działanie

Przeciwzapalne.
Przeciwbólowe.
Stosowany miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Dawkowanie

Dorośli: stosować 2 do 6 razy na dobę, po 2-4 dawki (jedna dawka zawiera 0,14 ml roztworu).
Stosować na błonę śluzową jamy ustnej.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać siedmiu dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.

Skład
1 ml roztworu zawiera: 3 mg benzydaminy chlorowodorku (Benzydamini hydrochloridum).
Pojedyncza dawka aerozolu (0,14 ml) zawiera 0,42 mg benzydaminy chlorowodorku.
Pozostałe składniki to: aromat miętowy (AR0960), glicerol (E 422), etanol 96%,

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą Hascosept Forte.
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Działania niepożądane

Bardzo rzadko (u mniej niż 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek) lub o nieznanej częstości (częstość nie może być określona
na podstawie dostępnych danych): uczucie pieczenia błony śluzowej jamy ustnej, suchość w jamie ustnej, nudności oraz
wymioty, reakcje nadwrażliwości, zaburzenia czucia, drętwienie, zawroty głowy, bóle głowy, wysypka.
Miejscowe działania niepożądane są zazwyczaj przemijające, ustępują samoistnie i rzadko wymagają dodatkowego leczenia.
Benzydamina stosowana miejscowo wchłania się w niewielkiej ilości do krążenia, w związku z tym ogólnoustrojowe działania
niepożądane występują rzadko.

Przechowywanie
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, 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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