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Faringosept 10 mg x 20 tabl do ssania
 

Cena: 17,45 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki

Producent TERAPIA

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Faringosept w postaci tabletek do ssania jest produktem z ambazonem, który stosuje się między innymi przy infekcjach gardła. Ma
właściwości bakteriostatyczne w stosunku do bakterii Gram-dodatnich i jednocześnie nie przyczynia się do zaburzenia fizjologicznej
flory jelitowej. Na co jest Faringosept? Wskazaniem do stosowania leku są ostre zakażenia jamy ustnej i gardła. Lek można stosować
pomocniczo w przypadku zapalenia dziąseł, zapalenia jamy ustnej, a także zapalenia migdałków. Może też sprawdzić się po zabiegach
operacyjnych usunięcia migdałków, poza tym można wykorzystać go po zabiegu ekstrakcji zęba. Składnik czynny leku Faringosept
działa bakteriostatycznie między innymi na paciorkowce hemolizujące i zieleniące, a także na pneumokoki, które często przyczyniają się
do stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Lek wykazuje natomiast umiarkowane działanie na gronkowce i nie jest skuteczny wobec
bakterii Gram-ujemnych.

W opakowaniu znajduje się 20 tabletek do ssania Faringosept. W skład każdej tabletki wchodzi 10 mg ambazonu (w postaci ambazonu
jednowodnego), a także składniki pomocnicze. Substancje pomocnicze leku to sacharoza, laktoza oraz kakao, a oprócz tego powidon
K30, kwas stearynowy oraz wanilina. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub wskazówkami zawartymi w dołączonej do
opakowania ulotce. Rekomendowane dawkowanie Faringosept nie powinno być przez pacjenta przekraczane. Zaleca się ssanie 3–5 
tabletek Faringosept na dobę, w odpowiednich odstępach czasowych. Tabletki nie powinny być rozgryzane czy połykane w całości –
mają powoli rozpuścić się w jamie ustnej. Produkt leczniczy najlepiej stosować w odstępie około 15–30 minut po jedzeniu. Po
zastosowaniu tabletki Faringosept należy powstrzymać się od jedzenia i picia na przynajmniej 2–3 godziny. Leczenie zwykle trwa około
3–4 dni.

Nie należy przyjmować większej ilości tabletek niż wskazano, a jeśli przypadkowo dojdzie do przedawkowania leku, należy skonsultować
się z lekarzem lub farmaceutą. Dotychczas nie było doniesień o objawach towarzyszących przedawkowaniu leku, poza tym nie ma
odtrutki na składnik czynny tabletek, więc działania w tym przypadku wymagają wywołania wymiotów lub płukania żołądka. Lek
Faringosept może wykazywać działania niepożądane, ale nie u każdego muszą one wystąpić. Do tej pory jednak skutki uboczne leku
Faringosept nie zostały stwierdzone. Jeśli natomiast pacjent zauważy u siebie jakiekolwiek niepokojące objawy, które mogłyby być
związane ze stosowaniem leku, powinien skonsultować się z lekarzem.
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Tabletki do ssania Faringosept również mają przeciwwskazania do stosowania, więc nie każdy powinien z nich korzystać. Nie należy
stosować ich przy nadwrażliwości na substancję czynną lub składniki pomocnicze tabletek. Pacjenci z nietolerancją niektórych cukrów
powinni skonsultować się z lekarzem, zanim zastosują ten produkt leczniczy. Dopuszczalne jest stosowanie leku w ciąży i w czasie
karmienia piersią, ale wyłącznie po wcześniejszej konsultacji z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: 1 tabletka do ssania zawiera 10 mg ambazonu.

Wskazania i działanie

Zapalenia jamy ustnej, gardła
Lek wspomagający (odkażający) w chirurgii szczękowej.

Środek o działaniu bakteriostatycznym aktywny wobec bakterii Gram-dodatnich, szczególnie wobec paciorkowców: S. pyogenes, S.
viridans, S. pneumoniae. Nie działa na bakterie Gram-ujemne.

Dawkowanie
5 razy dziennie ssać powoli 1 tabl. aż do rozpuszczenia (po posiłkach).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na ambazon.

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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