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Halset, 24 tabl do ssania gardło usta stan zapalny
 

cena: 8,69 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 24 sztuki

Postać tabletki do ssania

Producent Biofarm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinii chloridum

Zastosowanie Przeziębienie

Opis produktu
 

Wskazania

Lek Halset stosuje się zapobiegawczo i leczniczo w lekkich i średnio ciężkich stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Jeśli po upływie 3 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Substancja czynna: Cetylpyridinii chloridum

Skład

Substancja czynna

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego.

Pozostałe składniki

sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Dawkowanie

Tabletki Halset stosować doustnie.

Ssać powoli po jednej tabletce.

Zalecana dawka to:
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Dorośli i młodzież: ssać 1 tabletkę co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).

Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przeciwwskazania
jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Halset,

jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję fruktozy (rzadko występująca choroba metaboliczna).

Nie stosować u dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Zawartość:

Tabletki Halset są prostokątne, obustronnie płaskie, o gładkiej powierzchni gładkiej, zaokrąglonych narożnikach i krawędziach, białe, z
połyskiem, o słodkim, miętowym smaku i mentolowym zapachu.

Wielkość opakowania: 24 tabletki.

Sposób przechowywania: 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: BIOFARM

Pozwolenie: MZ R/3473

Ważne przed zastosowaniem
Ostrzeżenia
Przed rozpoczęciem stosowania leku Halset należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

jeśli wystąpią objawy reakcji uczuleniowej, np. wysypka - należy skontaktować się

z lekarzem,

w przypadku ciężkich zakażeń lub bólu gardła przebiegających z wysoką temperaturą, bólami głowy, nudnościami, wymiotami lub jeśli
objawy nasilą się albo nie ustąpią po trzech dniach należy zgłosić się do lekarza.

Ważne informacje o niektórych składnikach leku Halset

Lek zawiera sorbitol. Jedna tabletka do ssania zawiera 742,35 mg sorbitolu. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Wartość kaloryczna 2,6 kcal/g sorbitolu.

Ciąża i laktacja
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów
Brak danych dotyczących wpływu leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Przedawkowanie
Stosowanie większej liczby tabletek Halset niż zalecane może spowodować podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej, biegunkę
(szczególnie u dzieci), nudności, wymioty. W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.

Interakcje z innymi lekami
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
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 które pacjent planuje przyjmować, również tych, które wydawane są bez recepty.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Rzadko występują reakcje alergiczne (np. pokrzywka, wysypka), uczucie pieczenia w jamie ustnej, nudności i przemijające zaburzenia
smaku.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym
lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych
Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa

tel.: +48 22 49 21 301, faks: +48 22 49 21 309

e-mail: ndl@urpl.gov.pl

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.
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