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Septolete D 30 past
 

Cena: 14,53 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.do ssania

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Rejestracja

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT:  KRKA-POLSKA Sp. z o.o.,

ul. Równoległa 5; 02-235 Warszawa

ILOŚĆ:  30 pastylek

 

 

Lek Septolete D zawiera chlorek benzalkoniowy, działający bakteriobójczo na niektóre bakterie i grzybobójczo na Candida albicans
(bielnik biały).

 

 

DZIAŁANIE:

Septolete D działa bezpośrednio na drobnoustroje powodujące zakażenia, działa miejscowo odkażająco oraz łagodzi dolegliwości przy
zakażeniach jamy ustnej i gardła.

Septolete D nie zawiera cukru, co zapobiega rozwojowi bakterii powodujących powstawanie płytki nazębnej.
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WSKAZANIA:

Pomocniczo w objawach stanów zapalnych spowodowanych zakażeniami bakteryjnymi jamy ustnej i gardła:

ból gardła

chrypka

nieświeży oddech

zapalenie dziąseł

 

DAWKOWANIE:

Lek Septolete D należy przyjmować zgodnie z zaleceniami znajdującymi się w tej ulotce. W przypadku wątpliwości należy ponownie
skontaktować się z lekarzem.

Należy ssać 1 pastylkę do rozpuszczenia w jamie ustnej co 2 do 3 godziny. Dzieciom powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek na dobę, a
dzieciom powyżej 10 lat do 6 pastylek na dobę.

Dorosłym i dzieciom powyżej 12 lat zaleca się 6 do 8 pastylek na dobę.

Pastylek nie należy rozgryzać ani połykać.

 

SKŁAD:

Substancie czynne: 1 pastylka twarda zawiera 1 mg chlorku benzalkoniowego (Benzalkonii chloridum).

Substancie pomocnicze: maltitol, maltitol ciekły, mannitol, lewomentol, tymol, olejek eukaliptusowy, olejek miętowy, glicerol, olej
rycynowy pierwszego tłoczenia, krzemionka koloidalna bezwodna, magnezu stearynian, tytanu dwutlenek (E 171), Capol 600 (wosk biały,
wosk Carnauba, szelak), powidon, żółcień chinolinowa (E104)

 

OSTRZEŻENIA: 

Glicerol może w dużych dawkach powodować bóle głowy i zaburzenia żołądkowo-jelitowe.

Pastylki zawierają alkohole wielowodorotlenowe (maltitol, mannitol), które mogą w dużych dawkach, zwłaszcza u dzieci powodować
biegunkę.

Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25° C.

 

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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