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

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

 

 

Strepsils Intensive na ostry ból gardła bez cukru do ssania
pastylki x 16 szt
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 16 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Opis produktu
 

Wstęp
Strepsils Intensive bez cukru o smaku pomarańczowym to tabletki do ssania, dostępne bez recepty, których zadaniem jest poprawa
samopoczucia w przypadku bólu gardła. Wskazaniem do stosowania leku jest objawowe leczenie bólu gardła u osób dorosłych oraz
młodzieży w wieku od lat 12. Działanie łagodzące i powlekające leku rozpoczyna się już po 2 minutach od zastosowania i utrzymuje się
do 4 godzin.
Składniki Strepsils Intensive bez cukru o smaku pomarańczowym:
· Substancją czynną leku jest Flurbiprofen. Jedna pastylka twarda zawiera 8,75 mg Flurbiprofenu.
· Pozostałe składniki leku to: Makrogol 300, Potasu wodorotlenek, Aromat pomarańczowy (główny składnik: Trioctan glicerolu
(Triacetyna)), Lewomentol, Acesulfam potasowy, Maltitol ciekły, Izomalt.
Wskazania i działanie:
Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy zawiera flurbiprofen, należący do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ).
Jest to fluorowa pochodna Ibuprofenu o działaniu przeciwzapalnym, przeciwbólowym i przeciwgorączkowym. Działanie leku polega
przede wszystkim na hamowaniu enzymów zwanych cyklooksygenazami: COX-1 (odpowiedzialnej za syntezę prostaglandyn
spełniających funkcje fizjologiczne) i COX-2 (odpowiedzialnej za syntezę prostaglandyn prozapalnych w miejscu zapalenia). Z przewodu
pokarmowego wchłania się szybko
Przeciwwskazania do stosowania Strepsils Intensive bez cukru o smaku pomarańczowym:
· jeśli pacjent ma uczulenie na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku,
· u pacjentów z istniejącą lub przebytą chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego,
· u pacjentów, u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregokolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych
występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci wydzieliny z nosa (katar), obrzęku naczynioruchowego, trudności z
oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypki,
· u pacjentów z krwawieniem lub perforacją przewodu pokarmowego, zaburzeniami krwotocznymi lub dotyczącymi wytwarzania krwi,
związanymi z wcześniejszymi leczeniem przy użyciu NLPZ,
· u pacjentów przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (w tym inhibitory cyklooksygenazy
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2, takie jak celekoksyb),
· u pacjentek w III trymestrze ciąży,
· u pacjentów z ciężką niewydolnością serca, wątroby lub nerek.
Stosowanie leku Strepsils Intensive bez cukru:
· Jedna pastylka twarda co 3 do 6 godzin w razie potrzeby.
· Pastylkę należy ssać powoli. W czasie ssania położenie pastylki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia.
· Nie stosować więcej niż 5 pastylek twardych w ciągu doby.
· Stosowanie u dzieci i młodzieży
· Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 12 lat.
· Lek przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania.
Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta. W razie
wątpliwości należy zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty.
Lek Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy jest przeznaczony dla osób dorosłych oraz młodzieży w wieku powyżej 12 lat.
Interakcje z innymi lekami:
Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich zażywanych lekach. Dotyczy to produktów przyjmowanych na stałe oraz
krótkotrwale w okresie poprzedzającym lub łączącym się z terapią Strepsils Intensive. W szczególności dotyczy to któregokolwiek leku z
poniższej listy:
· leki przeciw nadciśnieniu tętniczemu lub niewydolności serca (inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE), takie jak kaptopryl, enalapryl,
peryndopryl oraz antagoniści receptora angiotensyny II, takie jak losartan, walsartan, telmisartan),
· leki moczopędne (w tym leki moczopędne oszczędzające potas), takie jak hydrochlorotiazyd, furosemid, spironolakton, indapamid,
· leki zmniejszające krzepliwość krwi, takie jak warfaryna lub kwas acetylosalicylowy,
· leki przeciwpłytkowe i selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny (SSRI) stosowane w leczeniu depresji, takie jak
fluoksetyna, citalopram, sertralina, leki przeciw dnie moczanowej (probenecyd, sulfinpirazon),
· inne leki z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych lub steroidy (prednizolon),
· glikozydy nasercowe, takie jak digoksyna,
· cyklosporyna (lek stosowany w celu hamowania układu odpornościowego),
· fenytoina (lek stosowany w leczeniu padaczki),
· metotreksat (lek stosowany w leczeniu łuszczycy, zapalenia stawów i nowotworów),
· antybiotyki z grupy chinolonów stosowanych w zakażeniach bakteryjnych, takich jak cyprofloksacyna, lewofloksacyna,
· takrolimus (lek immunosupresyjny stosowany po przeszczepieniu narządów),
· zydowudyna (lek stosowany w zakażeniu HIV),
· lit (lek przeciwdepresyjny).
Przyjmowanie leków takich jak flurbiprofen, może wiązać się ze zwiększeniem ryzyka zawału serca lub udaru. Ryzyko to wzrasta przy
długotrwałym stosowaniu leku Strepsils Intensive w dużych dawkach. Dlatego nie zaleca się stosować dużych dawek leku i przez okres
dłuższy, niż zalecany.
Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, planuje mieć dziecko lub też przypuszcza, że może być w ciąży, przed zastosowaniem leku
powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty. Nie należy przyjmować leku w ostatnich trzech miesiącach ciąży. Należy skonsultować się
z lekarzem w pierwszych sześciu miesiącach ciąży lub karmienia piersią.
Flurbiprofen należy do grupy leków, które mogą niekorzystnie wpływać na płodność kobiet. Efekt ten jest odwracalny po zaprzestaniu
stosowania leku. Jest mało prawdopodobne, że sporadyczne stosowanie Strepsils Intensive bez cukru pomarańczowy wpłynie na
szanse zajścia w ciążę. Jednakże, należy poinformować lekarza przed zastosowaniem tego leku, jeśli pacjentka ma problemy z zajściem
w ciążę.

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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