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Orofar MAX x 30 past.
 

Cena: 27,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg+1 mg

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarda

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Substancja
czynna

Cetylpyridinii chlor,, Lidoc.hydrochlor.

Opis produktu
 

Zmniejsza ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani.

Wskazania:
• infekcje gardła
• infekcje jamy ustnej
-stany zapalne dziąseł
-zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej
-afty
• ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani
• pomocniczo w leczeniu zapalenia migdałków (angina)
• zapobieganie tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej

Dawkowanie: 
Doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować leku Orofar® MAX podczas
jedzenia ani tuż przed jedzeniem. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2
godziny w zależności od nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od
nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Dzieci w wieku od 6 do 12 lat 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności
od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.
Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Skład: 
2 mg cetylopirydyniowego chlorku + 1 mg lidokainy chlorowodorku Chlorek cetylopirydyniowy jest antyseptykiem działającym
bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Wywiera także działanie przeciwgrzybiczne i przeciwwirusowe. Lidokaina jest
środkiem miejscowo znieczulającym. Łagodzi ból gardła oraz spowodowany infekcją ból towarzyszący przełykaniu.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.aptekasalutis.pl/orofar-max-x-30-past.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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