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Septolete junior o smaku czereśni 1,2 mg x 18 pastylek
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 18 pastylek do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium

Opis produktu
 

Skład
Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek. Pozostałe składniki leku to: maltitol płynny (sucha masa), maltitol, mannitol,
lewomentol, olejek cytrynowy, aromat dzikiej czereśni, barwnik naturalny czerwony (Koszenila, E120), glicerol, olej rycynowy, krzemionka
koloidalna bezwodna, stearynian magnezu, tytanu dwutlenek (E171), powidon, Capol 600.
Każda pastylka zawiera cetylopirydyniowy chlorek jednowodny, co odpowiada 1,2 mg cetylopirydyniowego chlorku bezwodnego
(Cetylpyridinii chloridum).

Wskazania i działanie
Septolete Junior zaleca się w miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani, początkowy
okres zapalenia migdałków podniebiennych).
Septolete junior zawiera środek antyseptyczny, substancję czynną, która aktywnie działa na wirusy, bakterie i grzyby powodujące
zapalenie jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie
Dzieci w wieku od 4 do 10 lat do 4 pastylek dziennie (1 pastylka co 3–4 godziny).
Dzieci w wieku od 10 do 12 lat do 6 pastylek dziennie (1 pastylka co 3–4 godziny).
Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia 8 pastylek dziennie (1 pastylka co 2–3 godziny).
Przeciwskazania

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na chlorek cetylopirydyniowy lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Kobiety w ciąży i karmiące piersią mogą
stosować preparat Septolete Cherry tylko po konsultacji z lekarzem. Pacjenci z cukrzycą powinni wziąć pod uwagę, że każda pastylka
zawiera około 1 g maltitolu. Nie zaleca się stosowania leku u dzieci w wieku poniżej 4 lat.

Informacje dodatkowe
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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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