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Cholinex Intense x 20 tabl do ssania o smaku jeżynowym
 

Cena: 32,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzalkonium chloride, Hexylresorcinolum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Tabletki do ssania Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz
chlorek benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym. Tabletki do ssania Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i
zapaleniu gardła.

Skład
Hexylrescorcinolum + Benzalkonii chloridum

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na heksylorezorcynol, chlorek benzalkoniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Dziedziczne
zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, Cholinex Intense może powodować działania niepożądane. Mogą wystąpić miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w
obrębie jamy ustnej i gardła. Jeśli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane nie
wymienione w ulotce, należy powiadomić lekarza lub farmaceutę.
Lek Cholinex Intense należy stosować zgodnie z zaleceniami podanymi w ulotce. Należy powoli ssać tabletkę. Dorośli (w tym osoby w
podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Przyjmować jedna tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 tabletek na dobę. Dzieci w
wieku od 7 do 12 lat: Przyjmować jedną tabletkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 tabletki na dobę. Nie należy podawać leku dzieciom w
wieku poniżej 7 lat. Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza. W
przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

Informacje dodatkowe
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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