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Cholinex bez cukru 150 mg 16 pastylek
 

Cena: 17,09 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 16 pastyl. (2blist.x8szt)

Postać pastyl.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: GLAXO KONTRAKT

ILOŚĆ: 16 pastylek

 

OPIS:

Cholinex to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, bólu i obrzęku gardła.

 

DZIAŁANIE:

Cholinex wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Salicylan choliny zmniejsza obrzęk, przekrwienie błony śluzowej jamy
ustnej i gardła. Zwiększa również wydzielanie śliny, co wspomaga działanie przeciwzapalne.

 

WSKAZANIA:

Pastylki zalecane w leczeniu dolegliwości jamy ustnej, zapaleniach błony śluzowej, bólu gardła i obrzękach. Cholinex jest pomocny
również w leczeniu stanów zapalnych dziąseł i tkanek przyzębia powstałych w wyniku leczenia stomatologicznego, a także podczas
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leczenia zakażeń błony śluzowej oraz jamy ustnej i gardła przy pomocy antybiotyków.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dzieci w wieku powyżej 12 lat i dorośli: 1 pastylka ssać od 4 do 6 razy na dobę.

 

SKŁAD:

1 pastylka zawiera, substancje czynne: salicylan choliny 150 mg oraz substancje pomocnicze: izomalt, malitol ciekły, aspartam (E 951),
acesulfam potasowy, olejek miętowy.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku w przypadku uczulenia na substancję czynną, salicylany, inne NLPZ lub na którykolwiek z pozostałych składników
tego leku, jeśli pacjent ma żylaki przełyku (ryzyko krwotoku), fenyloketonurię.

Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub
dwunastnicy, astmy oskrzelowej.

Lek zawiera maltitol.

Lek zawiera źródło fenyloalaniny.

Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni C.

W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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