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Strepsils Intensive, tabletki do ssania, 16 szt.
 

Cena: 25,21 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 16 tabl. (2 blist.po 8 szt.)

Postać tabl.do ssania

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Lek Strepsils Intensive o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu bólu gardła.

Skład
Jedna tabletka do ssania zawiera:

substancje czynną: 8,75 mg flurbiprofenu

oraz substancje pomocnicze: syrop sacharozowy, syrop glukozowy, makrogol 300, potasu wodorotlenek, aromat cytrynowy, lewomentol,
miód.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza. W razie wątpliwości należy
zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: Jedną tabletkę do ssania co 3 do 6 godzin w razie potrzeby. Tabletki należy ssać powoli.

Nie stosować więcej niż 5 tabletek do ssania w ciągu doby.

W czasie ssania położenie tabletki w ustach należy zmieniać, by uniknąć miejscowego podrażnienia.

Jeśli po 3 dniach objawy bólu nie przemijają lub nasilają się, a także jeśli wystąpią nowe objawy, należy zasięgnąć porady lekarza.

Działanie
Strepsils Intensive zawiera flurbiprofen, substancję o silnym działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym w leczeniu bólu gardła.
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Działa w miejscu powstawania ostrego bólu gardła.

Wskazania
Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła.

Przeciwwskazania
Leku Strepsils Intensive nie należy stosować u pacjentów:

z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek
substancję pomocniczą preparatu,
u których po przyjęciu kwasu acetylosalicylowego lub któregokolwiek z niesteroidowych leków przeciwzapalnych występowały
kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci kataru, trudności z oddychaniem (astma oskrzelowa), wysypką,
z istniejącą lub przebytą choroba wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy, z ciężkim zapaleniem jelita grubego,
z zaburzeniami krzepnięcia krwi,
przyjmujących jednocześnie inne leki z grupy NLPZ (w tym inhibitory cyklooksygenazy 2, takie jak celekoksyb),
z ciężką niewydolnością serca,
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