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Neo-Angin Spray, roztwór do jamy ustnej i gardła, 30 ml
 

Cena: 19,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać roz.do stos.na bł.śluz.j.ust.i

Producent DIVAPHARMA GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Neo-Angin Spray to produkt leczniczy odkażający jamę ustną i gardło, wykazujący działanie przeciwgrzybicze, chłodzące i łagodnie
znieczulające. Neo-Angin Spray stosuje się w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła, którym towarzyszy ból, obrzęk i zaczerwienienie.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), amylometakrezol (Amylmetacresolum),
lewomentol (Levomentholum).

1 ml roztworu zawiera 14,58 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 2,92 mg amylometakrezolu i 0,87 mg lewomentolu.

Substancje pomocnicze: olejek z anyżu gwiaździstego, olejek miętowy, etanol 96%, glikol propylenowy.

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.

Neo-Angin Spray stosuje się miejscowo na błony śluzowe gardła i jamy ustnej.
Produktu leczniczego nie stosować dłużej niż 3-4 dni bez konsultacji z lekarzem.
Dzieci powyżej 6. roku życia, młodzież, osoby dorosłe: 1 dawka do 6 razy na dobę.

W celu podania dawki leku należy zdjąć nasadkę ochronną, wstrzymać oddech i nacisnąć dwukrotnie głowicę pojemnika, wprowadzając
roztwór do jamy ustnej.
Działanie
Neo-Angin Spray to środek antyseptyczny łagodzący ból gardła. Produkt leczniczy zawiera 3 substancje czynne, które odpowiadają m.in.
za działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze. Lewomentol powoduje uczucie chłodu w miejscu aplikacji, słabo znieczula.
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Wskazania
Leczenie wspomagające stanów zapalnych gardła i jamy ustnej z towarzyszącymi objawami jak ból, obrzęk, zaczerwienienie.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Neo-Angin Spray:

w przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
u dzieci poniżej 6. roku życia,
jeśli stwierdzono u pacjenta astmę oskrzelową, inne schorzenia dróg oddechowych z towarzyszącym stanem spastycznym.
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