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Cholinex bez cukru, 24 pastylki do ssania
 

cena: 22,36 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała dziąsła, gardło, jama ustna

Działanie przeciwbólowe, przeciwobrzękowe,
przeciwzapalne, wspomagające

Opakowanie 24 sztuki

Postać pastylki twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 pastylka: salicylan choliny 150 mg

Wskazania ból, obrzęk, pieczenie, stan zapalny

Opis produktu
 

Opis
Cholinex to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, bólu i obrzęku gardła.

Skład
Substancją czynną jest: salicylan choliny (Cholini salicylas).
1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny.
Substancje pomocnicze: izomalt, malitol ciekły, aspartam (E 951), acesulfam potasowy, olejek miętowy.
Produkt nie zawiera cukru.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania w jamie ustnej.
Maksymalnie 6 pastylek na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 pastylka ssać od 4 do 6 razy na dobę.
Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Działanie
Cholinex wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy
ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne.

Wskazania
stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym,
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jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
w leczeniu stomatologicznym stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Cholinex:
w przypadku uczulenia na substancję czynną, salicylany, inne NLPZ lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma żylaki przełyku (ryzyko krwotoku), fenyloketonurię.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu,
trudności w oddychaniu),
uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia).
Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub
dwunastnicy, astmy oskrzelowej.
Lek zawiera maltitol.
Lek zawiera źródło fenyloalaniny.
Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.
Cholinex może wchodzić w interakcje z:
innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania),
lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi,
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
lekami przeciwzakrzepowymi,
fibrynolitycznymi,
lekami hamującymi agregację płytek.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Stosować niezależnie od posiłków.
Cholinex bez cukru może być bezpiecznie stosowany u osób z cukrzycą oraz ze skłonnością do próchnicy, ponieważ nie zawiera cukru.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 12 lat bez konsultacji z lekarzem.

Producent
GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
Grunwaldzka 189
Poznań
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