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Hascosept, 1,5 mg, aerozol do stosowania w jamie ustnej,
30g
 

Cena: 16,75 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 g

Postać rozt.do stos.w jamie ust.

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Hascosept, 1,5 mg, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30g

Lek Hascosept, płyn w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej, stosowany miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Skład
100 g roztworu zawiera:

Substancję czynną: benzydaminy chloroowodorek 0,15 g.

Substancje pomocnicze: błękit patentowy, żółcień chinolinowa, aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan,
metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania w jamie ustnej.
Należy nałożyć aplikator, skierować jego wylot w stronę ogniska zapalnego w jamie ustnej i mocno nacisnąć przycisk.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała (każda dawka zawiera 0,14 ml roztworu), od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na
masę ciała, jednorazowo nie należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat: 4 dawki leku, od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci powyżej 12 lat i dorośli: od 4 do 8 dawek leku od 2 do 6 razy na dobę.
Nie stosować dawki większej niż zalecana.
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Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.

Działanie
Lek Hascosept zawiera substancję czynną chlorowodorek benzydaminy. Jest to substancja o działaniu przeciwzapalnym i
przeciwbólowym. Stosowana miejscowo działa znieczulająco i odkażająco.

Wskazania
Lek Hascosept stosuje się w leczeniu objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk, afty) związanych ze stanem zapalnym jamy ustnej i gardła
w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii.
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