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Envil Gardło (Envix) x 20 tabl do ssania
 

Cena: 9,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium, Lidocainum hydrochloridum,
Zinci gluconas

Opis produktu
 

Wstęp
Envil Gardło to lek w postaci tabletek do ssania. Przeznaczony jest do stosowania w stanach zapalnych gardła. Wspomaga leczenie
infekcji górnych dróg oddechowych przebiegających z bólem gardła (np. anginy, grypy). Lek Envil Gardło służy także w leczeniu innych
zmian zapalnych w obrębie jamy ustnej, np. zakażeń i owrzodzeń błony śluzowej, takich jak afty i pleśniawki. Ponadto tabletki do ssania
Envil Gardło można zażywać pomocniczo w przypadku chorób zębów i przyzębia, np. zapalenia dziąseł. Stosowany profilaktycznie lek
ogranicza powstawanie płytki nazębnej. Envil Gardło ma działanie antyseptyczne i miejscowo znieczulające. To zasługa trzech
substancji czynnych, które wchodzą w skład preparatu: chlorku cetylopirydyniowego, chlorowodorku lidokainy i glukonianu cynku.

Chlorek cetylopirydyniowy jest substancją z grupy czwartorzędowych związków amoniowych o działaniu odkażającym. Działa
bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne. Niszczy także niektóre wirusy i grzyby. Chlorowodorek lidokainy to organiczny
związek chemiczny z grupy amidów. Dzięki zdolności do blokowania przewodzenia impulsów w komórkach nerwowych wykazuje
działanie miejscowo znieczulające. Skutecznie łagodzi ból związany z procesami zapalnymi – np. w błonach śluzowych. Glukonian
cynku to łatwo przyswajalna postać tego pierwiastka – mikroelementu niezbędnego do regulacji wielu istotnych procesów
zachodzących w organizmie, m.in. funkcjonowania układu immunologicznego. Glukonian cynku zawarty w leku Envil Gardło służy
wzmocnieniu odporności.

Tabletki do ssania Envil Gardło trzeba stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dołączonej do opakowania leku albo zgodnie ze
wskazaniami lekarza lub farmaceuty. Dawkę preparatu należy umieścić w jamie ustnej i ssać powoli. Najlepiej zrobić to godzinę przed
posiłkiem lub po posiłku. Niewskazane jest zażywanie leku w trakcie jedzenia. Podczas stosowania leku Envil gardło warto całkowicie
zrezygnować ze spożywania produktów mlecznych, ponieważ zmniejszają one wchłanianie cynku.

Tabletki Envil Gardło przeznaczone są wyłącznie do ssania – nie należy ich żuć czy połykać. Zalecane dawkowanie preparatu to
zazwyczaj jedna tabletka co 1-2 godziny u osób dorosłych, a u dzieci od 6 roku życia (preparat nieodpowiedni jest dla młodszych dzieci)
– jedna tabletka co 2-3 godziny. Dorośli nie powinni przekraczać dawki 8 tabletek Envil Gardło na dobę, a dzieci – 6 tabletek na dobę. Bez
konsultacji z lekarzem leku nie wolno stosować dłużej niż 5 kolejnych dni.
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Tabletki Envil Gardło to preparat bezpieczny, choć – jak każdy lek – może wywoływać niepożądane reakcje. Szczególną ostrożność
należy zachować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników produktu – zarówno na substancje czynne, jak i
pomocnicze. Przeciwskazaniem do stosowania leku Envil Gardło są ciężka niewydolność wątroby lub nerek oraz wrodzona lub
idiopatyczna methemoglobinemia. Preparat zawiera aspartam, więc nie powinien być stosowany u chorych na fenyloketonurię. Ze
względu na zawartość mannitolu Envil Gardło może powodować podrażnienie żołądka oraz biegunkę.

Opis
1,5 mg + 1,0 mg + 17,42 mg, tabletki do ssania, Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum + Zinci gluconas

Wskazania do stosowania: 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). Lek Envil gardło działa antyseptycznie (odkażająco) i miejscowo znieczulająco.

Produkt leczniczy wydawany bez przepisu lekarza - OTC.

Cechy

ból gardła
stany zapalne jamy ustnej i gardła
pomocniczo w anginie
łagodzi ból
miejscowo znieczula
działa odkażająco, bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo

Składniki
1 tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,0 mg lidokainy chlorowodorku i 17,42 mg cynku glukonianu (co
odpowiada 2,5 mg jonów cynku) oraz substancje pomocnicze: mentol, celulozę mikrokrystaliczną, mannitol, powidon, aspartam, kwas
cytrynowy bezwodny, kroskarmelozę sodową, talk, magnezu stearynian, glicerol.

Stosowanie
Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie:
Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
Dzieci powyżej 6 lat: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie stosować w czasie
posiłku. Najlepiej zastosować godzinę przed lub po posiłku. Leku nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez porozumienia z
lekarzem. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Informacje dodatkowe
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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