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Intusik, na kaszel, syrop, od 6 miesiąca życia, 100 ml
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Producent NOVASCON PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Wiek od 6 miesiąca

Opis produktu
 

Opis
Wyrób medyczny, który wspomaga leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem różnego pochodzenia. Powleka i
nawilża podrażnioną błonę śluzową gardła i krtani. Syrop przeznaczony jest dla niemowląt od 6. miesiąca życia. Zawiera glicerynę i oliwę
z oliwek.

Zastosowanie
Wspomagająco:

u niemowląt, dzieci i osób dorosłych: w leczeniu suchego kaszlu różnego pochodzenia, łagodzeniu podrażnień błon śluzowych
jamy ustnej i gardła,
u osób narażonych na niekorzystne czynniki atmosferyczne.

Zalecane spożycie

Dzieci od 6-36 miesięcy: 2,5 ml maksymalnie 3 razy dziennie.
Dzieci powyżej 3 lat do 6 roku życia: 5 ml maksymalnie 3 razy dziennie.
Dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml maksymalnie 4 razy dziennie.

Skład
Gliceryna, oliwa z oliwek (farmaceutyczna), krzemy dwutlenek koloidalny, aromat owocowy, benzoesan sodu, sukraloza, kwas cytrynowy,
guma ksantan, witamina E, woda.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu.
Nie stosować wyrobu u niemowląt poniżej 6 miesiąca życia.
Kobiety w ciąży przed zastosowaniem wyrobu powinny zasięgnąć porady lekarza.
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U dzieci stosować pod nadzorem osoby dorosłej.
W przypadku kontaktu z oczami, nosem bądź uchem należy przemyć takie miejsce roztworem soli fizjologicznej w celu
usunięcia płynu.
W przypadku objawów takich jak trudności z oddychaniem, gorączka utrzymująca się dłużej niż 3 dni, nawracające wymioty,
problemy ze spożywaniem posiłków, biegunka, zaburzenia snu należy skonsultować się lekarzem, gdyż mogą być to objawy
choroby wymagające specjalistycznego leczenia (zapalenie krtani, astma, zapalenie płuc, itp.).
Przyjęcie zbyt dużych dawek może mieć efekt przeczyszczający.

Dodatkowe informacje

Produkt nie zawiera cukru (może być stosowany przez diabetyków), barwników oraz parabenów,
Zawiera substancje słodzącą - sukralozę.
Nie należy przekraczać porcji zalecanej do spożycia w ciągu dnia.
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