
 
Adapharm Sp. z o.o. - Miro Apteka

ul. Plac Mirowski 1, Warszawa
22 620 67 24

  

Orofar MAX, 2 mg+1 mg, pastylki twarde, 30 szt.
 

Cena: 24,13 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Orofar MAX to produkt leczniczy do stosowania w bólu i w podrażnieniu gardła w zapaleniu gardła. Lek miejscowo znieczula (łagodzi
ból), odkaża błony śluzowe jamy ustnej.

Skład
Substancjami czynnymi są: cetylopirydyniowy chlorek (Cetylpyridinii chloridum) i lidokainy chlorowodorek (Lidocaini hydrochloridum).
1 pastylka zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku.

Substancje pomocnicze: olejek miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewomentol, acesulfam potasowy, skrobia
kukurydziana, kwas cytrynowy jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.

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

Lek do stosowania doustnego w jamie ustnej.
Tabletki należy ssać, bez żucia i rozgryzania.
Lek powinien być stosowany krótkotrwale, w przypadku braku poprawy, nasilenia się objawów lub pojawienia się nowych (gorączka,
wymioty, zawroty głowy), należy skonsultować się z lekarzem.

•Dzieci od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3-4 godziny, w zależności od nasilenia bólu. Nie stosować więcej niż 3 pastylek na dobę.

•Dzieci od 12 lat i dorośli:
ostre stany zapalne: 1 pastylka co 1-2 godziny,
łagodniejsze stany zapalne: 1 pastylka co 2-3 godziny.

•U osób dorosłych i powyżej 12 lat nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę.
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Działanie
Orofar MAX zawiera 2 substancje czynne, które odpowiadają za działanie znieczulające błony śluzowe i łagodzące ból (lidokaina) oraz
działanie antyseptyczne (odkażające) wykazujące aktywność w kierunku bakterii, wirusów i grzybów (chlorek cetylopirydyniowy).

Wskazania
•stany zapalne i ból w jamie ustnej,
•stany zapalne i ból gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Orofar MAX:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne (cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek), inne leki miejscowo
znieczulające z grupy amidów lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

•Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
podrażnienie jamy ustnej,
podrażnienie gardła,
nudności.

•Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
wysypka skórna.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
•Stosowanie leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą gdy ból gardła utrzymuje się przez kilka dni i pacjent ma gorączkę lub ból
gardła utrzymuje się po 5 dniach stosowania leku bądź towarzyszyły mu wysoka gorączka, zawroty głowy lub wymioty.
•Lek wykazuje działanie znieczulające, co może być przyczyną przemijających zaburzeń połykania i ryzyko zachłyśnięcia.
•Leku nie powinno stosować się dłużej niż 5 dni.
•Zachować ostrożność w przypadku występujących uszkodzeń lub ran w jamie ustnej.
•Lek zawiera sorbitol - w przypadku stwierdzonej nietolerancji niektórych cukrów, stosowanie leku omówić z lekarzem.
•Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
•Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C, w oryginalnym opakowaniu.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Nie stosować tego leku podczas jedzenia oraz tuż po jedzeniu.

Leku nie stosować z alkoholem ze względu na możliwość zwiększonego wchłaniania chlorku cetylopirydyniowego i ryzyko
przedawkowania.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować tego leku u dzieci poniżej 6 lat.
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