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Strepsils z miodem i cytryną, 24 pastylek twardych
 

Cena: 23,59 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,6mg+1,2mg

Producent BOOTS HEALTHCARE INTERNATIONAL

Opis produktu
 

Lek Strepsils z miodem i cytryną nawilża podrażnioną błonę śluzową, przynosząc szybką ulgę w bólu gardła. Lek stosowany w stanach
zapalnych gardła i jamy ustnej działa przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo.

Wskazania

Objawowe leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

 

Skład

Jedna pastylka twarda zawiera:

substancje czynne: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego i 0,6 mg amylometakrezolu,
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pozostałe składniki to: miód, olejek miętowy, olejek cytrynowy, kwas winowy, żółcień chinolinowa (E104), syrop z glukozy, syrop z
sacharozy.

 

Działanie

Lek działa przeciwbólowo i przeciwwirusowo.

Dawkowanie

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 po upływie 3 dni dolegliwości nie ustępują lub nasilają się,
należy zasięgnąć porady lekarza.

 

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku. Termin ważności oznacza ostatni dzień
podanego miesiąca.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Działania niepożądane

Lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Lek może powodować reakcje alergiczne.

 

Interakcje
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Dotychczas nie są znane klinicznie istotne interakcje leku Strepsils z miodem i cytryną z innymi lekami.

 

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Strepsils z miodem i cytryną należy skonsultować się z lekarzem, jeśli u pacjenta
występuje: cukrzyca (jedna pastylka zawiera około 2,4 g cukrów), nietolerancja niektórych cukrów.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed
przyjęciem leku.
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