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Inovox Express, pastylki twarde, smak miętowy, 24 szt.
 

Cena: 18,23 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Inovox Express, pastylki twarde, smak miętowy, 24 szt.

INOVOX Express to lek miejscowo łagodzący ból gardła. Jego składniki wykazują również działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze
i przeciwwirusowe.

Smak miętowy.

Skład
Substancjami czynnymi leku są lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.

Jedna pastylka twarda zawiera:

Lidokainy chlorowodorku - 2,00 mg,
Amylometakrezol - 0,60 mg,
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 1,20 mg.
Substancje pomocnicze: olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, olejek anyżu gwiaździstego, lewomentol, indygokarmin
(E132), żółcień chinolinowa (E104), sodowa sacharyna (E954), kwas winowy (E334), sacharoza, glukoza ciekła.

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.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę.

Stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).
Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.
Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Leku nie zaleca się stosować dłużej niż 5 dni. Dłuższe stosowanie może wpłynąć na naturalną florę bakteryjna występującą w gardle.
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Działanie
Inovox Express zawiera antyseptyki - amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek miejscowo znieczulający do gardła -
lidokainy chlorowodorek. Antyseptyki odpowiadają za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Substancje te wykazują również
właściwości przeciwwirusowe. Połączenie antyseptyków z lidokainą sprawa, że lek działa przeciwbólowo i ułatwia przełykanie.

Wskazania
Inovox Express stosuje się do:

miejscowego leczenia antyseptycznego stanów zapalnych gardła i jamy ustnej,
łagodzenie objawów bólu gardła.
Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Inovox Express:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol
2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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