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Halset x 24 tabl do ssania (bez cukru)
 

Cena: 18,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent BIOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Halset w postaci tabletek do ssania jest produktem bezcukrowym, którego składnikiem czynnym jest cetylopirydyniowy chlorek
jednowodny. Zadaniem produktu jest miejscowe działanie odkażające jamę ustną i gardło. Może być stosowany przez pacjentów
dorosłych, młodzież oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat. Młodszym dzieciom produkt nie powinien być podawany – ze względu na ryzyko
zakrztuszenia się tabletką.

Na co jest Halset? Wskazaniem do stosowania leku są stany zapalne jamy ustnej i gardła. Produkt może być stosowany leczniczo w
lekkich i średniociężkich zapaleniach jamy ustnej i gardła, a oprócz tego można stosować go zapobiegawczo. Produkt leczniczy Halset
ma działanie bakteriobójcze zarówno w stosunku do bakterii Gram dodatnich, jak i bakterii Gram ujemnych, a poza tym wykazuje też
działanie na niektóre grzyby. Jego składnikiem czynnym jest cetylopirydyniowy chlorek jednowodny, czyli substancja z grupy
czwartorzędowych związków amoniowych, która ma właściwości bakterio- i grzybobójcze. To związek powierzchniowo czynny, który
wnika do wnętrza komórek patogenów przez zwiększenie przepuszczalności ich błon cytoplazmatycznych, zaburzając czynność
komórek i przyczyniając się do ich śmierci.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki do ssania Halset. W skład 1 tabletki wchodzi 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego,
a także składniki pomocnicze, czyli sorbitol, olejek miętowy, mentol i stearynian magnezu. W skład tabletek Halset nie wchodzi cukier.
Przed zastosowaniem leku należy wnikliwie zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi tam
wskazówkami. Rekomendowane przez producenta leku dawkowanie Halset powinno być przestrzegane przez pacjenta, chyba że lekarz
je zmodyfikuje. Zazwyczaj zaleca się przyjmowanie 1 tabletki do ssania Halset co 2–3 godziny, pilnując jednocześnie, aby nie
przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie wolno przyjmować większej dawki leku niż wskazana, gdyż może to prowadzić do
podrażnienia śluzówki jamy ustnej, biegunki, a także nudności i wymiotów. W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki leku należy
skonsultować się z lekarzem. Jeśli ponadto pacjent nie odczuwa poprawy po 3 dniach stosowania leku lub jego objawy nasilają się,
powinien zasięgnąć porady lekarza.

Halset jest lekiem, którego stosowanie może u niektórych osób wiązać się z wystąpieniem działań niepożądanych. Lek rzadko
przyczynia się do reakcji alergicznych, poza tym może powodować przemijające zaburzenia smaku, a także wywoływać nudności.
Pojawienie się działań niepożądanych po zastosowaniu leku stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem.
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Lek Halset nie może być podawany każdemu. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na jego substancję czynną lub składniki
pomocnicze. Jeśli przy stosowaniu produktu pojawią się objawy nadwrażliwości, należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.
Produkt nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Poza tym ze względu na zawartość sorbitolu nie zaleca się jego
stosowania przy nietolerancji fruktozy. Pacjentki spodziewające się dziecka i matki karmiące piersią powinny skonsultować się z
lekarzem w kwestii możliwości stosowania leku w swoim przypadku.

Skład
1 tabletka do ssania Halset zawiera 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku jednowodnego oraz substancje pomocnicze: sorbitol, olejek
miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub którąkolwiek substancję pomocniczą leku.
Nietolerancja fruktozy.
Nie stosować u małych dzieci z powodu niebezpieczeństwa przypadkowego zakrztuszenia się tabletką.

Dzieci powyżej 6 lat: ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę). Nie zaleca się stosowania u dzieci w wieku
poniżej 6 lat.
Działania niepożądane
Rzadko występują reakcje alergiczne, uczucie pieczenia w jamie ustnej, nudności i przemijające zaburzenia smaku.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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