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Envil gardło aerozol 30 ml
 

cena: 11,79 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie antyseptyczne, łagodzące,
przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze,
wspomagające, znieczulające

Opakowanie 30 ml

Postać aerozol

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Cetylpyridinium chloride, Lidocainum
hydrochloridum, Zinci gluconas

Wskazania ból, podrażnienie, stan zapalny,
zaczerwienienie

Opis produktu
 

Opis:
Lek Envil gardło ma postać aerozolu do stosowania w jamie ustnej. Ma działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające.

Wskazania:
Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Lek Envil gardło może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych połączonych z bólem gardła oraz w
zapaleniu migdałków (angina).
Jeśli po upływie 5 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Skład:
Substancjami czynnymi leku są: cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek, glukonian cynku.
1 ml aerozolu zawiera: 2,9 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,96 mg chlorowodorku lidokainy i 25,6 mg cynku glukonianu (co odpowiada
3,7 mg jonów cynku).
Pojedyncza dawka rozpylona zawiera 0,17 ml roztworu. 3 dawki (0,51 ml roztworu) zawierają 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0
mg chlorowodorku lidokainy oraz 13,065 mg glukonianu cynku (co odpowiada 1,875 mg jonów cynku).
Pozostałe składniki to: lewomentol, etanol 96%, glicerol (E 422), sukraloza (E 955), woda oczyszczona.

Stosowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
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wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
Lek Envil gardło stosuje się miejscowo, spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej.
Okres stosowania leku: Nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez porozumienia z lekarzem.
Zalecana dawka
Dorośli: stosować co 1 lub 2 godziny, po 3 dawki aerozolu. Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.
Dzieci w wieku od 6 lat: stosować co 2 lub 3 godziny, po 3 dawki aerozolu. Nie stosować częściej niż 6 razy na dobę.
Nie należy przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed posiłkiem lub po posiłku. Leku Envil gardło nie należy stosować u
dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Envil gardło należy omówić to z lekarzem, jeśli pacjent ma:

stan zapalny gardła i gorączkę utrzymującą się kilka dni przed zastosowaniem leku Envil gardło;
ból gardła połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami.

Lidokainy chlorowodorek, jeden ze składników leku Envil gardło, może powodować zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko
zachłyśnięcia.
Dzieci
Nie należy stosować leku Envil gardło u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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