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Strepsils® z Miodem i Cytryną 24 pastylki
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 24 pastylki

Postać tabletki do ssania

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie Gardło

Opis produktu
 

Pastylki na ból gardła Strepsils z miodem i cytryną zawierają dwie substancje czynne: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amylometakrezol
oraz substancje pomocnicze, m.in.: miód, olejek miętowy i olejek cytrynowy. Substancje czynne pastylek są środkami antyseptycznymi o
właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i znieczulających. Naturalny miód zawarty w pastylkach
dodatkowo koi i łagodzi ból gardła.

WskazaniaStan zapalny jamy ustnej i gardła spowodowanym infekcją wirusową lub bakteryjną. Objawami stanu zapalnego mogą być
m.in.: drapanie w gardle, ciągły ból gardła i chrypka lub ból gardła przy przełykaniu.

Substancja czynna: złożone

Skład

Jedna pastylka twarda zawiera:

1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego

0,6 mg amylometakrezolu

Pozostałe składniki to: miód, olejek miętowy, olejek cytrynowy, kwas winowy, żółcień chinolinowa (E104), syrop z glukozy, syrop z
sacharozy.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2-3 godziny.

Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę.

Jeśli po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.
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Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Strepsils z miodem i cytryną:

jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,

u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils z miodem i cytryną należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta występuje:

cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),

nietolerancja niektórych cukrów.

Działania niepożądane

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

Mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości, wysypka, ból brzucha, nudności, dyskomfort w jamie ustnej,

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:

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

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

bolesność języka.

ZawartośćOpakowanie zawiera 24 pastylek do ssania.

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: RECKITT BENCKISER

Pozwolenie: MZ R/1924
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