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Orofar Total Action aerozol 30 ml
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzoxonium chloride, Lidocainum
hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Infekcje jamy ustnej: stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej (afty); infekcje gardła, ból gardła
towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła i krtani; zapobieganie tworzeniu się bakteryjnej płytki nazębnej
Wspomagająco w leczeniu zapalenia migdałków.

Preparat o działaniu przeciwdrobnoustrojowym i przeciwbólowym. Chlorek benzoksoniowy, kationowy związek powierzchniowo czynny,
działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo (zwłaszcza bakterie odpowiedzialne za infekcje jamy ustnej i gardła oraz uczestniczące w
tworzeniu płytki nazębnej), a także grzybobójczo i przeciwwirusowo (wirus grypy, paragrypy, herpeswirusy). Praktycznie nie wchłania się.
Lidokaina działa miejscowo znieczulająco. Wchłania się przez błonę śluzową policzków, biodostępność wynosi 35%. Metabolizm
zachodzi w wątobie, a wydalanie przez nerki.

Skład
Substancja czynna: 1 ml aerozolu zawiera 2 mg chlorku benzoksoniowego i 1,5 mg chlorowodorku lidokainy.

Dawkowanie
Doustnie. Dorośli: 4 razy rozpylać w jamie ustnej lub na tylną część gardła 3-6 razy dziennie; dzieci powyżej 4 r.ż.: rozpylać 2-3 razy
dziennie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu (zwłaszcza na IV-rzędowe sole amoniowe i lidokainę). Dzieci poniżej 4 r.ż. Nie stosować w
przypadku tendencji do zachłystywania, zwłaszcza u pacjentów powyżej 60 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
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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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