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Inovox ultra x 24 pastylek do ssania o smaku miętowym
 

Cena: 29,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 24 pastylki

Postać Pastylki

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie
INOVOX Ultra smak miętowy zawiera substancję czynną flurbiprofen. Flurbiprofen należy do grupy leków zwanych niesterydowymi
lekami przeciwzapalnymi (NLPZ). Leki te działają poprzez zmianę sposobu odpowiedzi organizmu na ból, obrzęk i wysoką temperaturę.
INOVOX Ultra smak miętowy jest stosowany w krótkotrwałym łagodzeniu objawów stanu zapalnego gardła, takich jak: ból, obrzęk i
trudności w połykaniu, u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat.

Skład

Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.
Pozostałe składniki leku to: sacharoza, glukoza ciekła, makrogol 300 (E-1521), olejek eteryczny miętowy i lewomentol.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: w razie potrzeby 1 pastylka co 3-6 godzin. Nie należy przyjmować więcej niż 5 pastylek na dobę.
Powoli ssać 1 pastylkę do jej rozpuszczenia w jamie ustnej. Zawsze należy przemieszczać pastylkę w jamie ustnej, aż do jej
rozpuszczenia.

Przeciwwskazania
Kiedy nie przyjmować leku INOVOX Ultra smak miętowy: 

jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku
jeśli pacjent choruje na astmę, miał świszczący oddech lub duszność, obrzęk twarzy lub wysypkę skórną ze świądem
(pokrzywkę) po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub jakiegokolwiek leku z grupy tzw. niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (NLPZ)
jeśli obecnie lub w przeszłości stwierdzono u pacjenta owrzodzenie w żołądku lub jelitach (dwa lub więcej epizodów
owrzodzenia żołądka lub dwunastnicy)
jeśli u pacjenta wystąpiło krwawienie lub perforacja przewodu pokarmowego, ciężkie zapalenie jelita grubego lub zaburzenia
dotyczące krwi po stosowaniu innego leku z grupy NLPZ; - jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży
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jeśli u pacjenta stwierdzono ciężką niewydolność serca, wątroby lub nerek

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
NALEŻY PRZERWAĆ PRZYJMOWANIE leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem jeśli wystapią poniższe objawy:

objawy reakcji alergicznych, np. astma, niewyjaśniony świszczący oddech lub skrócony oddech, świąd, nieżyt nosa, wysypki
skórne, i inne,
obrzęk twarzy, języka lub gardła powodujący trudności w oddychaniu, kołatanie serca, spadek ciśnienia krwi prowadzący do
wstrząsu (mogą wystąpić nawet przy pierwszym użyciu leku),
ciężkie reakcje skórne takie jak łuszczenie, powstawanie pęcherzy.

Jeżeli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów lub objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub
farmaceuty.
Działania niepożądane, które mogą wystąpić:
Często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 10 osób)

zawroty głowy, ból głowy
podrażnienie gardła
owrzodzenie jamy ustnej i ból jamy ustnej
ból gardła
dyskomfort lub nietypowe odczucia w jamie ustnej (takie jak uczucie ciepła, pieczenie, mrowienie, cierpnięcie, itp.)
nudności i biegunka
mrowienie i świąd skóry

Niezbyt często (mogą dotyczyć mniej niż 1 na 100 osób)

ospałość
uczucie senności lub trudności w zasypianiu
zaostrzenie astmy, świszczący oddech, duszność
pęcherze w jamie ustnej i gardle, uczucie drętwienia gardła
suchość w jamie ustnej
uczucie palenia w ustach, zaburzenia smaku, wzdęcia brzucha, ból brzucha, wiatry, zaparcia, niestrawność, wymioty
zmniejszenie czucia w gardle
gorączka, ból
wysypki skórne, świąd skóry

Rzadko (mogą dotyczyć mniej niż jednej na 1 000 osób)

reakcja anafilaktyczna

Częstość nieznana (nie można ocenić częstości na podstawie dostępnych danych)

niedokrwistość, małopłytkowość (mała liczba płytek krwi, co może powodować powstawanie siniaków i krwawienia)
opuchlizna (obrzęk), wysokie ciśnienie krwi, niewydolność serca lub atak serca
ciężkie postacie reakcji skórnych, takie jak reakcje pęcherzowe, włączając zespół Stevensa-Johnsona, zespół Lyell’s i toksyczna
nekroliza naskórka
zapalenie wątroby

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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