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Strepsils z miodem i cytryną Pastylki twarde 36 sztuk
 

Cena: 26,98 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,6mg+1,2mg

Opakowanie 36 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Amylmethacresolum, Alkohol
2,4-dichlorobenzylicus

Opis produktu
 

Informacje o produkcie
Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum
1,2 mg + 0,6 mg, pastylki twarde

Jak działa lek Strepsils z miodem i cytryną i w jakim celu się go stosuje
Lek Strepsils z miodem i cytryną zawiera:

dwie substancje czynne o działaniu przeciwwirusowym i przeciwbakteryjnym,
naturalny miód jako substancję pomocniczą.

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

OTC - lek wydawany bez recepty.

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

Dawkowanie
Podanie na błonę śluzową jamy ustnej.

Jak stosować lek Strepsils z miodem i cytryną
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat: ssać powoli jedną pastylkę co 2-3 godziny.
Nie należy stosować dawki większej niż 8 pastylek na dobę. Jeśli dolegliwości nie ustępują lub nasilają się, należy zasięgnąć porady
lekarza.

Przechowywanie
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Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Strepsils z miodem i cytryną:

w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku,
u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem, jeśli występuje:

cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów),
nietolerancja niektórych cukrów.

Oddziaływanie z innymi lekami:
Dotychczas nieznane.
Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza.
Przedawkowanie: Mogą wystąpić dolegliwości ze strony układu pokarmowego. W takim przypadku należy odstawić lek i skonsultować
się z lekarzem.
Działania niepożądane:
Mogą wystąpić reakcje alergiczne i bolesność języka.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Pozwolenie/rodzaj towaru
Tekst ulotki z informacjami o produkcie: Data ostatniej aktualizacji ulotki: 10/2017
Lek na receptę: Fałszywy
Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: R/1924

Producent
Reckitt Benckiser (Poland) S.A.
ul. Okunin 1
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki
tel. 0 801 88 88 07
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