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Septolete D 30 pastylek do ssania
 

cena: 10,95 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna, krtań

Działanie antyseptyczne, przeciwbakteryjne,
przeciwbólowe

Opakowanie 30 sztuk

Postać pastylki

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Sposób aplikacji doustnie

Wskazania ból, chrypka, przeziębienie, stan zapalny

Opis produktu
 

Opis:
Lek Septolete D zawiera chlorek benzalkoniowy, działający bakteriobójczo na niektóre bakterie i grzybobójczo na Candida albicans
(bielnik biały).
Septolete D działa bezpośrednio na drobnoustroje powodujące zakażenia, działa miejscowo odkażająco oraz łagodzi dolegliwości przy
zakażeniach jamy ustnej i gardła.
Septolete D nie zawiera cukru, co zapobiega rozwojowi bakterii powodujących powstawanie płytki nazębnej.

Skład:
Substancje czynne:
1 pastylka twarda zawiera 1 mg chlorku benzalkoniowego (Benzalkonii chloridum).
Substancje pomocnicze: maltitol, maltitol ciekły, lewomentol, tymol, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, glicerol, olej rycynowy
pierwszego tłoczenia, magnezu stearynian, krzemionka koloidalna bezwodna, tytanu dwutlenek (E 171), Capol 600 (wosk biały, wosk
Carnauba, szelak), powidon, żółcień chinolinowa (E104)

Wskazania:
Pomocniczo w objawach stanów zapalnych spowodowanych zakażeniami bakteryjnymi jamy ustnej i gardła:

ból gardła
chrypka
nieświeży oddech
zapalenie dziąseł

Stosowanie:
Dawkowanie i sposób podawania
Lek Septolete D należy przyjmować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem.
Należy ssać 1 pastylkę do rozpuszczenia w jamie ustnej co 2 do 3 godziny. Dzieciom powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylki na dobę, a
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dzieciom powyżej 10 lat do 6 pastylek na dobę. Dorosłym i dzieciom powyżej 12 lat zaleca się 6 do 8 pastylek na dobę.
Pastylek nie zaleca się stosować u dzieci młodszych niż 4 lata
Pastylek nie należy rozgryzać ani połykać.
Pastylek nie powinno się stosować bezpośrednio przed posiłkiem lub w czasie posiłku.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Septolete D jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek Septolete D może powodować działania niepożądane.
W zalecanych dawkach lek Septolete D rzadko wykazuje działania niepożądane. U osób wrażliwych zażywanie większych dawek od
zalecanych może powodować zaburzenia żołądkowo-jelitowe – nudności, wymioty, biegunka. Wystąpić mogą również reakcje
nadwrażliwości u osób nadwrażliwych na którykolwiek z jego składników (m. in. zwężenie oskrzeli, szczególnie u osób chorych na
astmę).
U niektórych osób w czasie stosowania leku Septolete D mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych
objawów niepożądanych, niewymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.
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