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Orofar max x 30 pastylek
 

Cena: 25,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent STADA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium, Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu
 

Wskazania i działanie

Lek Orofar MAX ma postać pastylek do ssania. Stosowany jest w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych
gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu dolegliwości bólowych w tych stanach.
Orofar MAX zawiera dwie substancje czynne: chlorek cetylopirydyniowy &ndash; substancję o właściwościach
antyseptycznych (odkażających) działającą bakteriobójczo, przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo oraz chlorowodorek lidokainy
&ndash; substancję o właściwościach znieczulających, łagodzących ból. Zawarte w leku olejki miętowe i lewomentol nadają
pastylkom miętowy smak.

Skład
1 pastylka twarda zawiera substancje czynne: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku oraz substancje
pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewometanol, acesulfam potasowy, skrobia
kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci w w wieku powyżej 12 lat: ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od
nasilenia bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie
należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3
pastylki na dobę. Nie należy stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Orofar MAX w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników tego leku.
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.
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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.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

