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Orofar Total Action, 2 mg+1,5 mg/ml, aerozol do stosowania
w jamie ustnej, 30 ml
 

Cena: 22,79 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Orofar Total Action to produkt leczniczy do stosowania w stanach zapalnych i zakażeniach gardła oraz jamy ustnej z towarzyszącym
bólem, owrzodzeniem.

Skład
Substancjami czynnymi są: chlorek benzoksoniowy (Benzoxonii chloridum) i lidokaina (w postaci chlorowodorku) (Lidocaini
hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg chlorowodorku lidokainy.

Substancje pomocnicze: etanol 96% v/v, glicerol, olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1 N, woda oczyszczona.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania w jamie ustnej oraz na tylną ścianę gardła.
Lek można stosować u dzieci pod kontrolą osoby dorosłej.
Podczas aplikacji należy wstrzymać oddech i nie wdychać rozpylonego roztworu.
Dzieci powyżej 6 lat: 2-3 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. Dawkę można powtórzyć 3-6 razy na dobę
zachowując odstęp 2-3 godziny pomiędzy aplikacjami.

Dorośli: 4 rozpylenia na tylną ścianę gardła w miejscu bólu. Dawkę można powtórzyć 3-6 razy na dobę zachowując odstęp 2-3 godziny
pomiędzy aplikacjami.
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Sposób użycia:

zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną,
lekko dociskając nałożyć na pojemnik końcówkę dozownika,
przed pierwszym użyciem kilka razy nacisnąć pompkę w celu uzyskania prawidłowego rozpylenia, trzymając pojemnik z dala od twarzy
należy naciskać pompkę do momentu rozpylenia jednej dawki leku w powietrze,
trzymając pojemnik pionowo rozpylić roztwór w jamie ustnej lub na tylną ścianę gardła. Należy wstrzymać oddech w trakcie rozpylania,
po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być oczyszczona i wysuszona,
po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją razem z preparatem w opakowaniu zewnętrznym,
aby uniknąć rozprzestrzeniania się zakażenia końcówka dozownika powinna być stosowana tylko przez jedną osobę,
nie należy stosować leku gdy końcówka dozownika jest uszkodzona.
Działanie
Orofar Total Action wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze, słabe przeciwwirusowe oraz antyseptyczne. Dodatkowo
dzięki zawartości lidokainy, Orofar miejscowo znieczula i łagodzi dolegliwości bólowe towarzyszące infekcji gardła i jamy ustnej.

Wskazania
zakażenie gardła,
zakażenie w jamie ustnej (stan zapalny dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej - afty),
dolegliwości bólowe gardła towarzyszące przeziębieniu, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani,
leczenie pomocnicze w anginie (zapalenie migdałków).
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