
 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

 

Orofar MAX 2mg+1mg 30 past
 

Cena: 30,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2mg+1mg

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Cetylpyridinii chloridum, Lidocainum hyd

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: lek

PRODUCENT: GSK Consumer Healthcare GmbH & Co. KG

Barthstraße 4

80339 Monachium

Niemcy

ILOŚĆ: 30 pastylek

 

Lek Orofar Max ma postać tabletek do ssania. Zawiera dwie substancje czynne: chlorek cetylopirydyniowy i chlorowodorek lidokainy.
Zawarte w leku olejki miętowe i lewomentol nadają pastylkom miętowy smak.

 

DZIAŁANIE:

Chlorek cetylopirydyniowy - substancja o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działająca bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i
przeciwwirusowo.

Chlorowodorek lidokainy - substancja o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.
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WSKAZANIA:

Lek stosowany w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości
bólowych w tych stanach.

 

DAWKOWANIE:

Orofar MAX należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub zgodnie z

zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości dotyczących stosowania leku Orofar MAX

należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat:

1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.

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.

Orofar MAX jest wskazany do krótkotrwałego stosowania.

Jeśli objawy utrzymują się przez dłużej niż 5 dni lub jeśli towarzyszy im wysoka gorączka, zawroty

głowy lub wymioty, należy skonsultować się z lekarzem. 

 

SKŁAD:

1 pastylka:

2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoorku oraz substance pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej,
olejek miętowy Schimmela, lewometol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000,
celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Orofar MAX należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty w przypadku gdy:

 ból gardła utrzymuje się przez kilka dni i pacjent ma gorączkę

 ból gardła utrzymuje się po 5 dniach stosowania leku lub jeśli towarzyszy mu wysoka

gorączka, zawroty głowy lub wymioty.

Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać
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ryzyko zachłyśnięcia. 

Orofar MAX przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania przez maksymalnie 5 kolejnych dni.

Należy zachować ostrożność, jeżeli u pacjentów występują uszkodzenia lub rany w jamie ustnej.

Leku Orofar MAX nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

 

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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