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Strepsils z miodem i cytryną na ból gardła, 36 pastylek do
ssania
 

cena: 22,86 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała gardło, jama ustna

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe

Opakowanie 36 sztuk

Postać pastylka

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 pastylka zawiera: 1,2 mg alkoholu
2,4-dichlorobenzylowego oraz 0,6 mg
amylometakrezolu

Wskazania ból

Opis produktu
 

Opis
Strepsils z miodem i cytryną. Preparat przeznaczony jest do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej oraz
gardła.

Skład
1 pastylka zawiera:
substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego oraz 0,6 mg amylometakrezolu
substancje pomocnicze: miód, kwas winowy, żółcień chinolinową (E 104), olejek miętowy, olejek cytrynowy, syrop z glukozy, syrop z
sacharozy.

Dawkowanie
Dorośli oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować więcej niż 8 pastylek na dobę.
Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady lekarza.

Działanie
Lek Strepsils z miodem i cytryną jest przeznaczony do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.
Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.
Lek Strepsils z miodem i cytryną zawiera:

dwie substancje czynne o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwwirusowym,
naturalny miód jako substancję pomocniczą.
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Wskazania
Leczenie stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
U osób z cukrzycą lub nietolerancją cukrów przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza
Działania niepożądane
Mogą wystąpić reakcje alergiczne oraz bolesność języka.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przechowywać w sposób niedostępny dla małych dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią
W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Producent
RECKITT BENCKISER POLAND SA
Wołoska 22
Warszawa
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