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

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

 

 

Intusik syrop 100 ml
 

Cena: 18,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Syropy

Producent NOVASCON

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Intusik w postaci syropu jest produktem, który może być podawany już niemowlętom od 6. miesiąca życia. Syrop ma
właściwości nawilżające śluzówkę. W składzie wyrobu medycznego nie znajduje się cukier, poza tym preparat pozbawiony jest
parabenów i barwników. Syrop jest dostępny w postaci smacznego, owocowego preparatu, dzięki czemu jest chętnie przyjmowany
przez dzieci.

Na co jest Intusik syrop? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest wspomaganie leczenia podrażnienia gardła
pojawiającego się przy suchym kaszlu różnego pochodzenia. W składzie wyrobu medycznego znajduje się między innymi gliceryna
oraz oliwa z oliwek. Wyrób medyczny Intusik syrop ma właściwości nawilżające gardło i jednocześnie powlekające śluzówkę gardła
oraz krtani. Wskazaniem do stosowania syropu jest nie tylko leczenie suchego kaszlu o różnym pochodzeniu, ale też łagodzenie
podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła. Syrop polecany jest również pacjentom, którzy są narażeni na niekorzystne działanie
czynników atmosferycznych, a także klimatyzacji i dymu papierosowego. Polecany jest również osobom, które na co dzień pracują
głosem. Składniki aktywne syropu tworzą niewidoczny film na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła, który nie tylko działa kojąco, ale
też zabezpiecza śluzówkę przed podrażnieniami. Dodatkowo składniki aktywne syropu wspomagają regenerację śluzówki gardła i
krtani.

W opakowaniu znajduje się 100 ml syropu Intusik. W skład wyrobu medycznego wchodzi gliceryna i woda, oliwa z oliwek
(farmaceutyczna), a także koloidalny dwutlenek krzemu, a oprócz tego aromat owocowy oraz benzoesan sodu, a także sukraloza, kwas
cytrynowy oraz guma ksantan i witamina E. Wyrób medyczny Intusik syrop powinien być stosowany przez pacjenta zgodnie z
zaleceniami zawartymi w ulotce produktu, chyba że lekarz zaleci inaczej. Zalecane dawkowanie Intusik syrop w przypadku pacjentów w
wieku 6–36 miesięcy to 2,5 ml syropu podawane w częstotliwości nie większej niż 3 razy dziennie. Jeśli syrop Intusik ma być podawany
dzieciom w wieku od 3 do 6 lat, należy zastosować 5 ml wyrobu i podawać go dziecku maksymalnie 3 razy dziennie. W przypadku
stosowania produktu u dzieci w wieku powyżej 6 lat zaleca się stosowanie 5 ml wyrobu medycznego w częstotliwości nie większej niż 4
razy dziennie. Nie należy stosować większych dawek wyrobu medycznego od rekomendowanych, gdyż może to skutkować pojawieniem
się efektu przeczyszczającego.
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Nie wszyscy pacjenci ze wskazaniami mogą przyjmować wyrób medyczny Intusik syrop. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na
jakikolwiek ze składników znajdujących się w formule produktu. Jeśli pacjent zastosuje wyrób medyczny i wystąpią u niego objawy
reakcji nadwrażliwości, powinien zrezygnować z dalszego przyjmowania preparatu i skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny
Intusik syrop nie powinien być podawany niemowlętom w wieku poniżej 6 miesięcy. Preparat powinien być przechowany w taki sposób,
aby dzieci nie miały do niego niekontrolowanego dostępu.

Skład
Gliceryna, woda, oliwa z oliwek (farmaceutyczna), krzemy dwutlenek koloidalny, aromat owowocowy, benzoesan sodu, sukraloza, kwas
cytrynowy, guma ksantan, witamina E.

Wskazania i działanie
Intusik syrop to wyrób medyczny, który wspomaga leczenie podrażnienia gardła związanego z suchym kaszlem różnego pochodzenia.

Powleka i nawilża podrażnioną błonę śluzową gardła i krtani.
Zawiera glicerynę i oliwę z oliwek.
Syrop przeznaczony jest dla niemowląt od 6. miesiąca życia.
Wyrób medyczny Intusik syrop może być stosowany wspomagająco u niemowlat, dzieci i osób dorosłych: w leczeniu suchego
kaszlu różnego pochodzenia, łagodzeniu podrażnień błon śluzowych jamy ustnej i gardła, u osób narażonych na niekorzystne
czynniki atmosferyczne.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dzieci od 6-36 miesięcy: 2,5 ml maksymalnie 3 razy dziennie.
Dzieci powyżej 3 lat do 6 roku życia: 5 ml maksymalnie 3 razy dziennie
Dzieci powyżej 6 roku życia: 5 ml maksymalnie 4 razy dziennie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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