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Tabletki Emskie z Wadowic 12 past
 

Cena: 12,56 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 12 pastyl.

Postać -

Producent POLSKI LEK

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Wyrób medyczny

PRODUCENT: Polski lek SA

ul Chopina 10 Wadowice

ILOŚĆ:  12 pastylek

 

Pastylki do ssania łagodzące objawy związane z uczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle oraz ból towarzyszący tym
dolegliwościom.

Ułatwiają odkrztuszanie.

 

 

 

DZIAŁANIE:

Tabletki EMSKIE do ssania zapewniają wydłużony kontakt soli o lekkim alkalicznym odczynie z błoną śluzową jamy ustnej, gardła i
krtani.
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Sól Emska alkalizuje i rozrzedza wydzielinę. Miejscowa podwyższona koncentracja kationów i anionów powoduje zjawisko transportu
wody z komórek błon śluzowych na zasadzie zjawiska osmozy. Mechanizmy te pobudzają wydzielanie śluzu i ułatwiają odkrztuszanie co
łagodzi kaszel i chrypkę.

Tabletki EMSKIE przywracają równowagę pH w jamie ustnej.

 

WSKAZANIA:

Łagodzenie objawów związanych z odczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle z bólem towarzyszącym tym dolegliwościom oraz
ułatwianie odkrztuszania.

Podwyższanie odczynu pH w jamie ustnej.

Wyrób może być używany również przez osoby pracujące głosem, a także w zapylonych lub suchych, ogrzewanych pomieszczeniach.

 

DAWKOWANIE:

Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia: ssać powoli 1 pastylkę 3-5 razy dziennie.

Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

 

SKŁAD:

Tabletki EMSKIE zawierają substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów oraz równoważnym odczynie pH.

 

OSTRZEŻENIA: 

W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej soli kuchennej I ograniczyć ilość spożywanej soli.

Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej.

Nie stosować wraz z innymi preparatami do ssania.

Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć.

Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej.

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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