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Junior-angin x 24 tabl do ssania
 

Cena: 23,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent MPC INTERNAT

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Junior-angin w postaci tabletek do ssania jest produktem z ekstraktem z porostu islandzkiego, który jest
przeznaczony dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci od 4. roku życia, które potrafią samodzielnie ssać tabletkę. Tabletki do
ssania Junior-angin mają przyjazną dla dzieci formę – brzegi tabletek są zaokrąglone, dzięki czemu dodatkowo nie podrażniają śluzówki
jamy ustnej w czasie ssania. Tabletki do ssania Junior-angin mają również przyjemny, truskawkowy smak, dzięki czemu dzieci chętnie je
przyjmują.

Na co są tabletki do ssania Junior-angin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest ochrona śluzówki jamy ustnej i gardła,
w tym w szczególności w przypadku dolegliwości bólowych gardła. Tabletki w czasie ssania powoli uwalniają swoje składniki aktywne,
równomiernie rozprowadzając je po śluzówce. Porost islandzki zawarty w tabletkach tworzy ochrony film na śluzówce jamy ustnej i
gardła. Wspomaga ochronę śluzówki gardła i łagodzi dolegliwości związane z jej podrażnieniem, a oprócz tego ma działanie ochronne,
dzięki czemu zabezpiecza podrażnioną śluzówkę przed wpływem czynników drażniących. Dodatkowo cynk i pantotenian wapnia
(witamina B5) pełnią funkcję kompleksu pielęgnująco-ochronnego. Pantotenian wapnia ma właściwości łagodzące i gojące. Jego
działanie polega na wspomaganiu działania porostu islandzkiego, a dodatkowo produkt nawilża podrażnioną śluzówkę gardła.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki do ssania Junior-angin. W skład 1 tabletki wchodzi suchy ekstrakt porostu islandzkiego oraz
pantotenian wapnia, a także glukonian cynku, a oprócz tego składniki pomocnicze czyli sacharoza, syrop skrobiowy oraz kwas winowy, a
dodatkowo aromat truskawkowy oraz koncentraty (czarna porzeczka, jabłko, rzodkiew). Przed zastosowaniem wyrobu medycznego 
Junior-angin należy zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do opakowania. Wyrób medyczny Junior-angin w postaci tabletek do ssania
powinien być stosowany zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce, chyba że lekarz wyda inne
rekomendacje. Zalecane dawkowanie Junior-angin to w przypadku pacjentów dorosłych oraz młodzieży i dzieci od 4. roku życia 1
tabletka przyjmowana w razie konieczności co 2–3 godziny. Nie należy jednak przyjmować więcej niż 3 tabletki dziennie. Jeśli ból gardła
będzie utrzymywać się dłużej niż 2–3 dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Tabletki do ssania Junior-angin mają przeciwwskazania czyli nie każdy powinien z nich korzystać. Tabletki na gardło Junior-angin nie
powinny być stosowane przy nadwrażliwości na choć jeden z ich składników. Produktu nie należy podawać też dzieciom poniżej 4. roku
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życia i tym, które nie potrafią jeszcze samodzielnie ssać tabletek. Tabletki do ssania na gardło Junior-angin mogą być podawane
dzieciom wyłącznie pod nadzorem osób dorosłych. Należy przechowywać je w taki sposób, aby nie były widoczne i dostępne dla
najmłodszych dzieci.

Skład
1 tabletka zawiera:

porost islandzki - suchy ekstrakt 6,665 mg
pantotenian wapnia 6,665 mg
glukonian cynku 5,574
sacharozę, syrop skrobiowy, kwas winowy, aromat truskawkowy i koncentraty (jabłko, czarna porzeczka, rzodkiew).

Wskazania i działanie

Tabletki na gardło dla dzieci o smaku truskawkowym chronią błonę śluzową jamy ustnej i gardła, szczególnie przy bólu gardła.
Podczas ssania porost islandzki tworzy na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła ochronny roślinny film. Proces ssania zapewnia
równomierne rozprowadzenie substancji czynnych na błonie śluzowej jamy ustnej i gardła. Cynk i pantotenian - służą jako
kompleks pielęgnująco - ochronny dla błony śluzowej.

Dawkowanie
Dorośli i dzieci od 4 roku życia: w razie potrzeby co 2-3 godziny jedna tabletka na gardło junior do ssania, maksymalnie do 3 tabletek
dziennie.

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