
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Inovox express x 36 pastylek do ssania (smak miodowo -
cytrynowy)
 

Cena: 24,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 36 pastylek

Postać Pastylki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Alcohol be, Amylmetacresolum, Lidocainum

Opis produktu
 

  

Na skróty:

  Czy wiesz, że Produkty Działanie Skład Wskazania  

  

Ekspres na ból gardła
  

Czy wiesz, że...

Ból gardła to najczęściej objaw stanu zapalnego błony śluzowej gardła oraz migdałków podniebiennych. Wywołuje go infekcja górnych
dróg oddechowych. To wyjątkowo nieprzyjemna dolegliwość. Może pojawić się u każdego z nas niezależnie od pory roku czy kondycji
zdrowotnej.
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Około 90 % przypadków zapalenia gardła i migdałków u dorosłych spowodowana jest przez wirusy.  

 

  
  
 

  

Około 10 % przypadków zapalenia gardła
  u dorosłych jest wywołanych przez bakterie.  

 

Niezależnie od przyczyny - bólu gardła nie powinno się lekceważyć,
szczególnie jeśli ma przewlekły charakter.
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Inovox Express

pierwsze w Polsce połączenia aż trzech substancji:

  
  
  
 

  

Lidokaina
działa znieczulająco

 

  
  
 

  

Amylometokrezol
działa antyseptycznie
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Alkohol 2,4-dichlotobenzylowy
działa antyseptycznie

 

 

  

Produkty Inovox Express

  
  
 

  
  pastylki o smaku
miodowo-cytrynowym  

  12 past. 24 past.  

 

  
 

  
  pastylki o smaku
pomarańczowym  

  12 past. 24 past.  
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  pastylki o smaku
miętowym  

  12 past. 24 past.  

 

 

  

Działanie

  
  
  znieczula i łagodzi odczuwanie bólu gardła  

  
  zwalcza wirusy i bakterie - przyczyny infekcji  

  
  szybko uwalnia substancje antyseptyczne  

 

  

Skład:

  
Lidokainy chlorowodorek 2 mg

amylometakrezol 0,6 mg

alkohol 2,4-dichlorobenzylowy 1,20 mg

Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Ze względu na zawartość lidokainy produkt jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Podmiot odpowiedzialny: US Pharmacia, Sp. z o.o.
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Video:

   

Wskazania do stosowania:

łagodzenie bólu gardła u dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
  Inovox Express dostępny jest w formie twardych pastylek do ssania.

  

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 

  
 

  

  
  USP Zdrowie Sp. z o.o.
  ul. Poleczki 35
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  02-822 Warszawa, Polska  

 

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.
 

Galeria
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