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Septolete 30 past.
 

Cena: 12,34 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl.(2x15)

Postać pastyl.

Producent KRKA D.D., NOVO MESTO

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pastylki stosowane przy odczuwaniu dokuczliwych objawów ze strony gardła:
• bólu przy przełykaniu (ponieważ błona śluzowa jamy ustnej jest zniszczona i pozostaje w stanie zapalnym, jest bardziej wrażliwa na
podrażnienia, np. przy przełykaniu śliny lub pokarmu)
• pieczenia i bólu gardła kojarzonych z przeziębieniem i grypą.
Połączenie środka antyseptycznego ze składnikami naturalnymi aktywnie działa na wirusy, bakterie i grzyby powodujące zapalenie jamy
ustnej i gardła.
Mentol i olejek eteryczny mięty pieprzowej działają łagodnie znieczulająco i łagodzą subiektywne dolegliwości w postaci pieczenia i bólu
przy przełykaniu, a dodatkowo mają przyjemny, odświeżający smak. Tymol działa odkażająco i wspomaga działanie pozostałych
substancji czynnych na bakterie i grzyby. Olejek eteryczny eukaliptusowy pobudza wydzielanie śluzu w górnych drogach oddechowych
(w jamie nosowej, zatokach przynosowych, gardle), dzięki czemu ułatwia oddychanie.

Wskazania: 
leczenie objawowe w celu łagodzenia bólu i odkażania w stanach zapalnych jamy ustnej, gardła i dziąseł oraz nieprzyjemnym zapachu z
ust.

Przeciwwskazania:
nadwrażliwość na chlorek benzalkoniowy, mentol, olejek z mięty pieprzowej, olejek eukaliptusowy, tymol lub którąkolwiek substancję
pomocniczą.

Skład: 
Substancja czynna: 1 pastylka zawiera 1,0 mg chlorku benzalkonium, 1,2 mg mentolu, 1,0 mg olejku mięty pieprzowej, 0,6 mg tymolu, 0,6
mg olejku eukaliptusowego.

Dawkowanie: 
1 pastylka co 2-3 h. Zalecana dawka dobowa dla dorosłych 6-8 pastylek, dla dzieci powyżej 4 r.ż. (Septolete D) 4-6 pastylek. Pastylki
należy ssać; nie rozgryzać, nie połykać.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
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.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.aptekasalutis.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

