
 
Forvital Sp. z o.o. Sp. K.

ul. Księdza Piotra Bączkowskiego 3, Kościan
+48 722 101 968

 

 

Orofar Junior 24 tabletki do ssania
 

cena: 12,81 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne,
przeciwbólowe, przeciwgrzybicze,
przeciwwirusowe

Opakowanie 24 sztuki

Postać tabletki

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

Benzoxonium chloride, Lidocainum
hydrochloridum

Wskazania ból, infekcja, podrażnienie

Opis produktu
 

Orofar Junior zawiera substancję o działaniu antyseptycznym - benzoksoniowy chlorek (1 mg) oraz miejscowo działający składnik
znieczulający - chlorowodorek lidokainy (1 mg).

Dawkowanie i sposób podawania:
Orofar Junior należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Nie należy stosować leku Orofar Junior u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki
miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Dorośli: Ssać powoli
jedną tabletkę co dwie – trzy godziny. W przypadku nasilonej infekcji dawkę można zwiększyć do jednej tabletki, co jedną lub dwie
godziny.
Nie należy przyjmować więcej niż dziesięć tabletek na dobę.
W przypadku leczenia aft należy pozwolić tabletce rozpuszczać się powoli, w pobliżu miejsca zmienionego chorobowo.
Dzieci: Dzieci w wieku powyżej 6 lat nie powinny przyjmować więcej niż sześć tabletek na dobę. Nie należy stosować produktu
leczniczego Orofar Junior u dzieci w wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia
połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.
Tabletek nie należy żuć ani połykać.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed zastosowaniem leku Orofar Junior gdy bólowi gardła towarzyszy wysoka
gorączka lub występują poważne trudności z przełykaniem lub gdy objawy nie ulegają poprawie lub utrzymują się przez dłużej niż 3 dni.
Nie stosować u osób z tendencją do zachłystywania, zwłaszcza u osób w wieku powyżej 60 lat. Podczas stosowania leku Orofar Junior
należy zachować ostrożność w przypadku występowania ran lub zmian w jamie ustnej i błonie śluzowej gardła.
Leku Orofar Junior nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, Orofar Junior może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Należy ZAPRZESTAĆ stosowania leku Orofar Junior i niezwłocznie zwrócić się po pomoc lekarską w przypadku wystąpienia
któregokolwiek z niżej wymienionych działań niepożądanych, które mogą być objawem reakcji alergicznej: trudności w oddychaniu lub
przełykaniu, opuchnięcie twarzy, ust, języka lub gardła, silny świąd skóry z czerwoną wysypką i pęcherzami. Te objawy niepożądane są
bardzo rzadkie (mogą wystąpić u 1 na 10 000 osób).
Niektóre objawy niepożądane występują często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób): podrażnienie lub mrowienie w jamie ustnej lub gardle.
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