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Hascosept 3 mg x 24 pastylki do ssania o smaku miętowym
 

Cena: 21,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 past do ssania

Postać Pastylki

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Hascosept to lek nie tylko na objawy, ale też na wszystkie przyczyny bólu gardła. Leczy ból gardła, obrzęk, zaczerwienienie,
zabija wirusy, bakterie i grzyby.
Hascosept to sprawdzony i bezpieczny lek na ból gardła.
Substancją czynną leku jest benzydamina - substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w
leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła-stosowana od niemal 60 lat.
Kompleksowy lek na ból gardła, leczy objawy (ból, obrzęk, zaczerwienienie) stanów zapalnych gardła oraz zwalcza ich przyczyny
(wirusy, bakterie i grzyby).
Może być stosowany u dzieci powyżej 6-tego roku życia i osób dorosłych.
Produkt może być stosowany przez diabetyków. Nie zawiera cukru.
Produkt leczniczy Hascosept smak miętowy jest wskazany do miejscowego leczenia:

dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk) związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła.

Skład
1 pastylka twarda zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: izomalt (E 953), acesulfam potasowy (E
950), kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat miętowy, żółcień chinolinowa (E 104), błękit patentowy V (E 131).

Dawkowanie

Lek przeznaczony jest do ssania.
Dorośli i dzieci powyżej 6 lat: Zalecana dawka to 1 pastylka 3 razy na dobę.
Pastylkę należy ssać powoli. Nie żuć, ani nie połykać. Nie stosować dawki większej niż zalecana.
Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni.
Stosowanie u dzieci: ze względu na postać farmaceutyczną lek Hascosept smak miętowy nie powinien być stosowany u dzieci
w wieku poniżej 6 lat. U dzieci w wieku od 6 do 11 lat, lek powinien być stosowany pod kontrolą osoby dorosłej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

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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