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Envil gardło 20 tabl.do ssania
 

Cena: 13,84 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5mg+1mg+0,01742g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cetylpyridinium chloride, Lidocainum hyd

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

ul. Partyzancka 133/151

95-200 Pabianice

ILOŚĆ:  20 tabletek do ssania

 

 

Envil tabletki do ssania to lek zawierający trzy aktywne substancje:: chlorek cetylopirydyniowy,,
chlorowodorek lidokainy,  glukonian cynku i ma działanie  antyseptyczne (odkażające) i
miejscowo znieczulające.
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DZIAŁANIE:

Lek Envil GARDŁO ma działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające.

Zawiera trzy substancje czynne:

chlorek cetylopirydyniowy, który działa odkażająco, bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo,

chlorowodorek lidokainy, który znieczula miejscowo, łagodząc ból,

glukonian cynku, który wspomaga system odpornościowy organizmu.

 

WSKAZANIA:

Lek antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w: stanach
zapalnych gardła i jamy ustnej

Lek Envil GARDŁO może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg
oddechowych przebiegających z bólem gardła oraz w zapaleniu migdałków (angina).

 

DAWKOWANIE:

Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny. nie przekraczać dawki 8 tabletek na
dobę.

Dzieci od 6 roku życia: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6
tabletek na dobę. nie przyjmować leku w czasie posiłku. Najlepiej godzinę przed lub po posiłku.

Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

Tabletkę należy ssać powoli w jamie ustnej. Nie należy jej rozgryzać ani połykać.
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SKŁAD:

1 tabletka zawiera:

1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego, 1,0 mg chlorowodorku lidokainy i 17,42 mg cynku
glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku).

Substancje pomocnicze: mentol, celuloza mikrokrystaliczna, poliwinylopirolidon, aspartam,
kwas cytrynowy bezwodny, kroskarmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian, glicerol 99,5%.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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