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Septolete x 30 tabl (2x15 tabl)
 

Cena: 15,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent KRKA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 1 pastylka zawiera 1,0 mg chlorku benzalkonium, 1,2 mg mentolu, 1,0 mg olejku mięty pieprzowej, 0,6 mg tymolu, 0,6
mg olejku eukaliptusowego.

Dawkowanie

Stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła, pomocniczo w przeziębieniach i chrypce. Chorym na cukrzycę zaleca się
stosowanie preparatu bezcukrowego - Septolete D (zawiera 0,07 jednostek węglowodanowych maltitolu).

1 pastylka co 2-3 h. Zalecana dawka dobowa dla dorosłych 6-8 pastylek, dla dzieci powyżej 4 r.ż. (Septolete D) 4-6 pastylek. Pastylki
należy ssać; nie rozgryzać, nie połykać.

Wskazania i działanie
Preparat o złożonym działaniu składników. Chlorek benzalkonium działa bakteriobójczo i grzybobójczo. Mentol i olejek mięty pieprzowej
wykazują działanie miejscowo znieczulające. Olejek eukaliptusowy ułatwia odkrztuszanie poprzez wpływ na wydzielanie śluzu w
górnych drogach oddechowych oraz zmniejszenie jego lepkości. Tymol hamuje odruch kaszlowy. Olejki eteryczne i mentol działają
odświeżająco i łagodzą stany zapalne błony śluzowej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na chlorek benzalkonium lub inny składnik preparatu. Preparatu Septolete D nie należy stosować u dzieci poniżej 4 r.ż., a
preparatu Septolete u dzieci poniżej 6 r.ż. Ostrożnie stosować w czasie ciąży i okresie karmienia piersią.

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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