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Hascosept Forte, 3 mg - ml, aerozol do stosowania w jamie
ustnej, 30 ml
 

Cena: 26,27 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Hascosept, 1,5 mg/g, roztwór do stosowania w jamie ustnej, 100g

Hascosept Forte to lek w postaci spray stosowany w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i gardła. Działa odkażająco i
przeciwbólowo, a dodatkowo zmniejsza obrzęk.

Skład
Substancją czynną jest benzydaminy chlorowodorek (Benzydamini hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 3 mg benzydaminy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: aromat miętowy (AR0960), glicerol (E 422), etanol 96%, sacharyna sodowa (E 954), makrogologlicerolu
rycynooleinian, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Do stosowania w jamie ustnej.

Zwykle stosowana dawka u dorosłych:
spray aplikować od 2 do 6 razy dziennie. Jednorazowo można podawać od 2 do 4 dawek preparatu.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć przycisk pompki w celu uzyskania prawidłowego rozpylania.
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Leczenie ciągłe nie powinno przekraczać 7 dni, a o jego ewentualnym przedłużeniu powinien zadecydować lekarz.
Działanie
Benzydamina zawarta w leku Hascosept Forte działa przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Zastosowana miejscowo wykazuje działanie
znieczulające i odkażające. Benzydamina bardzo dobrze wnika wgłąb zmienionych tkanek, ale praktycznie nie wchłania się do krążenia
ogólnego. Zmniejsza ból i obrzęk towarzyszący stanowi zapalnemu.

Wskazania
Hascosept Forte stosuje się w leczeniu objawów takich jak ból zaczerwienienie, obrzęk, afty towarzyszącym:

zakażeniach bakteryjnych i wirusowych,
zapaleniu krtani,
zapaleniu błon śluzowych po radioterapii,
w stanach po zabiegach operacyjnych w laryngologii i stomatologii, a także po intubacji.
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