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Neo-angin bez cukru x 24 tabl do ssania
 

Cena: 18,01 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 24 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent M.C.M. KLOSTERFRAU HEALTHCARE

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Alkohol dichlorobenzylowy,
Amylmetacresolum, Mentholum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Neo-angin bez cukru w postaci tabletek do ssania to produkt z trzema składnikami czynnymi w formule TriActive i bez dodatku
cukru. Produkt leczniczy przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co pomaga Neo-angin bez cukru? Wskazaniem do stosowania leku jest występowanie stanów zapalnych jamy ustnej oraz gardła.
Tabletki do ssania Neo-angin bez cukru mogą być pomocne przy objawach takich jak ból gardła, a także obrzęk jego śluzówki oraz jej
zaczerwienienie. W skład produktu wchodzi formuła TriActive. Tabletki zawierają alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz amylometakrezol,
dzięki czemu wykazują właściwości przeciwgrzybicze i przeciwbakteryjne. Znajduje się w nich także lewomentol, który ma słabe
właściwości znieczulające i daje miejscowe uczucie chłodu na błonach śluzowych. Stosowanie tabletek do ssania Neo-angin bez cukru
przyczynia się do łagodzenia dolegliwości bólowych gardła oraz do hamowania stanów zapalnych i ograniczania rozwoju bakterii i
grzybów, zwalczając tym samym infekcję.

W opakowaniu znajdują się 24 tabletki do ssania Neo-angin bez cukru. W skład 1 tabletki do ssania wchodzi 1,2 mg alkoholu
2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu oraz 5,7 mg lewomentolu, a także składniki pomocnicze. Lek Neo-angin bez cukru
należy stosować doustnie, ssąc tabletkę w jamie ustnej, a nie ją połykając czy żując. Zalecane dawkowanie Neo-angin bez cukru
opisano w dołączonej do produktu ulotce. Najczęściej zaleca się stosowanie 1 tabletki Neo-angin bez cukru co 2–3 godziny, pilnując
jednocześnie, aby nie przekraczać dawki dobowej leku, która wynosi 6 tabletek. Tabletki do ssania Neo-angin bez cukru nie powinny być
stosowane dłużej niż przez 4–5 dni bez konsultacji z lekarzem.

Lek Neo-angin bez cukru, jak każdy inny lek, może u niektórych osób przyczyniać się do wystąpienia określonych działań
niepożądanych. Bardzo rzadko lek przyczynia się do podrażnienia śluzówki jamy ustnej oraz przewodu pokarmowego. Nie jest
dodatkowo wykluczone wystąpienie reakcji alergicznych w związku z przyjęciem leku. Nasilenie się działań niepożądanych leku bądź
wystąpienie skutków ubocznych nieopisanych w ulotce stanowi wskazanie do konsultacji z lekarzem lub farmaceutą.

Przeciwwskazaniem do stosowania leku Neo-angin bez cukru jest nadwrażliwość pacjenta na składniki czynne produktu lub jego
składniki pomocnicze, a także wiek pacjenta poniżej 6 lat. Tabletek do ssania Neo-angin bez cukru nie powinny też stosować osoby z
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nietolerancją fruktozy. Pacjentki spodziewające się dziecka lub karmiące piersią powinny poradzić się lekarza w kwestii ewentualnego
stosowania Neo-angin bez cukru. Zaleca się ponadto zachowanie szczególnej ostrożności, jeśli lek ma być stosowany przez osoby
zmagające się z cukrzycą (w jednej tabletce do ssania znajduje się 2,58 g izomaltu). Jeśli natomiast dolegliwościom bólowym gardła
towarzyszy gorączka lub kaszel – bądź jeśli objawy będą utrzymywać się długotrwale – należy skonsultować się z lekarzem.

Skład
Substancja czynna: 1 tabl. do ssania bez cukru zawiera 1,2 mg alkoholu dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu, 5,7 mg
mentolu (tabl. bez cukru). 1 tabletka do ssania bez cukru słodzona likazyną odpowiada 0,22 jednostkom węglowodanowym.

Wskazania i działanie

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

Preparat o działaniu antyseptycznym, łagodzącym stany zapalne jamy ustnej i gardła, wywołane przez bakterie Gram-dodatnie, Gram-
ujemne i niektóre grzyby (w tym drożdże). Mentol łagodzi ból związany ze stanem zapalnym i zmniejsza wydzielanie przez błony
śluzowe jamy ustnej i gardła. Składniki preparatu wchłaniają się w nieznacznym stopniu.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli i dzieci powyżej 6 r.ż.: 1 tabl. powoli ssać co 2-3 h, zabieg powtarzać do 6 razy dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu. Dzieci poniżej 6 r.ż.

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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