
 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

 

Septolete ultra aerozol 30 ml
 

Cena: 23,65 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum, Cetylpyridinium

Opis produktu
 

Skład

Substancjami czynnymi leku są: chlorowodorek benzydaminy i chlorek cetylopirydyniowy.
Każdy ml roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 1,5 mg chlorowodorku benzydaminy i 5 mg chlorku
cetylopirydyniowego. Jednorazowe rozpylenie powoduje uwolnienie 0,1 ml roztworu, zawierającego 0,15 mg
chlorowodorku benzydaminy i 0,5 mg chlorku cetylopirydyniowego.

Ponadto lek zawiera: etanol (96%), glicerol (E 422), sacharynę sodową (E 954), makrogologlicerolu hydroksystearynian, olejek
miętowy i wodę oczyszczoną.

Wskazania i działanie
Septolete ultra dostępne jest w postaci pastylek do ssania dla dorosłych i dzieci powyżej 6 lat. Produkt eliminuje przyczynę infekcji oraz
leczy ból i zapalenie gardła, dlatego też jest odpowiedni do stosowania w początkowej fazie podrażnienia gardła, a także w przypadku
bólu i obrzęku gardła czy także zapalenia krtani.

szybki początek działania
klinicznie udowodniona skuteczność i bezpieczeństwo
nie zawiera cukru

Przeciwwskazania
Kiedy nie należy stosować leku Septolete ultra:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek benzydaminy, chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku
u dzieci w wieku poniżej 6 lat, ponieważ ta postać farmaceutyczna nie jest przeznaczona dla tej grupy wiekowej

Dawkowanie
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Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
nie więcej niż 3-5 razy na dobę (1-2 rozpylenia co 2 godziny)
Dzieci w wieku 6-12 lat:
nie więcej niż 3-5 razy na dobę (1 rozpylenie co 2 godziny)

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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