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Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie
ustnej, 15 ml
 

Cena: 23,60 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Strepsils Intensive Direct, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 15 ml

Strepsils Intensive Direct to produkt leczniczy dla dorosłych od 18 roku życia przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów
stanu zapalnego gardła.

Skład
Substancja czynna: flurbiprofen.

1 rozpylenie zawiera 2,91 mg flurbiprofenu, trzy rozpylenia równe są jednej dawce zawierającej 8,75 mg, co odpowiada 16,2 mg/ml
flurbiprofenu.

Substancje pomocnicze: betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu parahydroksybenzoesan
(E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek, aromat miętowy, aromat wiśniowy,
N,2,3-trimetylo-2-izopropylobutanoamid, sacharyna sodowa, hydroksypropylobeadeks, woda oczyszczona; skład jakościowy aromatu
miętowego: substancja smakowa, preparat smakowy, glikol propylenowy E1520, trioctan glicerolu (triacetyna) E1518; skład jakościowy
aroatu wiśniowego: substancja smakowa, preparat smakowy, glikol propylenowy E1520, woda.

Trzy rozpylenia równe jednej dawce zawierają 1,18 mg metylu parahydroksybenzoesanu(E218), 0,24 mg propylu
parahydroksybenzoesanu (E216) i 2,43 mg glikolu propylenowego (E1520).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
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Dorośli: 3 rozpylenia aerozolu na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby.

Nie przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin.
Nie stosować dłużej niż 3 dni.
Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu.
Przed pierwszym użyciem należy uruchomić pompkę, kierując dyszę od siebie i rozpylić minimum cztery razy, aż do uzyskania jednolitej,
lekkiej mgiełki.
Działanie
Strepsils Intensive Direct wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazania
Strepsils Intensive Direct jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból gardła,
trudności z przełykaniem i obrzęk u osób dorosłych od 18 roku życia.
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