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Strepsils Intensive gardło ból 24 pastylki
 

cena: 24,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Dawka 8,75 mg

Opakowanie 24 pastylki

Postać tabletki do ssania

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja lek OTC

Substancja
czynna

flurbiprofen

Zastosowanie Gardło

Opis produktu
 

Wskazania

Strepsils Intensive jest wskazany w krótkotrwałym objawowym leczeniu bólu gardła u osób dorosłych i młodzieży powyżej 12 roku życia.

Substancja czynna: flurbiprofenum

Skład

Strepsils Intensive skład:

Substancja czynna

flurbiprofen 8,75 mg

Pozostałe składnikniki

makrogol

300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol, syrop glukozowy, syrop sacharozowy,miód.

Dawkowanie

Leczenie za pomocą Strepsils Intensive nie powinno trwać dużej niż 3 dni.
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 Zalecana dawka:

Jedną tabletkę do ssania Strepsils Intensive co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.

Tabletkę należy ssać powoli. W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia.

Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby.

Działanie leku rozpoczyna się już po 2 minutach.

Przeciwwskazania

Przeciwwskazania do stosowania Strepsils Intensive:

uczulenie na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek składnik leku
Strepsils Intensive

istniejąca lub przebyta choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego;

u pacjentów z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi lub dotyczącymi wytwarzania krwi,
związanymi z wcześniejszymi leczeniem przy użyciu NLPZ;

u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitory cyklooksygenazy
2, takie jak celekoksyb);

u pacjentek w III trymestrze ciąży;

u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek;

u pacjentów u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregokolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, obrzęku naczynioruchowego, trudności z oddychaniem (astma
oskrzelowa), wysypka;

u pacjentów z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi lub dotyczącymi wytwarzania krwi,
związanymi z wcześniejszymi leczeniem przy użyciu NLPZ;

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils Intensive należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

jeśli pacjent ma lub kiedykolwiek miał astmę lub cierpi z powodu alergii;

jeśli pacjent już przyjmuje jakiekolwiek inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub kwas acetylosalicylowy;

jeśli pacjent jest w podeszłym wieku (może być bardziej podatny na wystąpienie skutków ubocznych);

jeśli pacjent choruje na toczeń rumieniowaty układowy oraz mieszaną chorobę tkanki łącznej;

jeśli pacjent ma zapalenie migdałków lub podejrzewa, że może mieć zakażenie bakteryjne gardła (może wymagać antybiotyku);

jeśli pacjent cierpi na chorobę serca, nerek lub wątroby;

u pacjentów z niewydolnością serca, po przebytym udarze mózgu lub zwiększonym ryzykiem takich zaburzeń jak podwyższone ciśnienie
krwi, cukrzyca lub zwiększone stężenie cholesterolu we krwi lub u osób palących tytoń;

jeśli u pacjenta stwierdzono nadciśnienie tętnicze;

jesli u pacjenta występuje długotrwały ból głowy;
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 jeśli u pacjenta występują choroby przewodu pokarmowego;

jeśli pacjentka jest w I lub II trymestrze ciąży.

Wszystkie ostrzeżenia dotyczące stosowania leku Strepsils Intensive znajdują się w ulotce dołączonej do opakowania.

Działania niepożądane

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z poniższych objawów, należy przerwać leczenie lekiem Strepsils Intensive i skontaktować się
z lekarzem.

Działania niepożądane uszeregowano według częstości występowania stosując następujące określenia:

Bardzo często: ≥ 1/10Często: ≥ 1/100, <1/10Niezbyt często: ≥ 1/1000, <1/100Rzadko: ≥ 1/10 000, <1/1000Bardzo rzadko: <1/10
000Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zaburzenia krwi i układu chłonnego:

Rzadko: Zaburzenia krwiBardzo rzadko: Trombocytopenia, neutropenia, agranulocytozaa, anemia aplastyczna, anemiahemolityczna

Zaburzenia układu nerwowego:

Często: Zawroty głowy, ból głowy, parestazjaNiezbyt często: Bezsenność

Zaburzenia układu immunologicznego:

Rzadko: Nadwrażliwość, szok anafilaktycznyZaburzenia serca:Rzadko: Niewydolność serca, obrzęk

Zaburzenia naczyniowe:

Nieznana: Nadciśnienie

Zaburzenia układu oddechowego, klatki piersiowej i śródpiersia:

Często: Podrażnienie gardłaNiezbyt często: Zaostrzenie astmy i skurcz oskrzeli, duszność, świszczący oddech, pęcherze w jamieustnej,
niedoczulica gardła

Zaburzenia żołądka i jelit:

Bardzo często: Zaburzenia w jamie ustnej 4, zaburzenia smakuCzęsto: Biegunka, owrzodzenia jamy ustnej, nudności, ból jamy ustnej,
parestezje w jamie ustnej,ból gardła, ból brzucha, kserostomiaNiezbyt często: Wzdęcie, zaparcie, niestrawność, wzdęcie z oodawaniem
wiatrów, bolesnośc języka,zaburzenia czucia w jamie ustnej, wymiotyNieznana: Krwawienie z przewodu pokarmowego, owrzodzenie
przewodu pokarmowego, perforacjaprzewodu pokarmowego

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej:

Niezbyt często: Wysypka, świadBardzo rzadko: Zespół Stevensa-Johnsona, toksyczna nekroliza naskórkaNieznana: Rumień
wielopostaciowy

Zaburzenia nerek i dróg moczowych

Rzadko: Niewydolność nerek

Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania:

Nieznana: Gorączka, ból

Zaburzenia wątroby i dróg żółciowych:
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 Rzadko: Niewydolność wątrobyNieznana: Zapalenie wątrobyZaburzeni Psychiczne:Nieznana: Bezsenność

Zgłaszanie działań niepożądanych

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

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

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

ZawartośćOpakowanie zawiera 24 tabletki do ssania.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: RECKITT BENCKISER

Pozwolenie: MZ 8304
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