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Uniben, 1,5 mg / ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej,
30 ml
 

Cena: 13,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent ZAKŁADY CHEMICZNE UNIA

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Uniben zawiera substancję czynną -benzydaminy chlorowodorek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), która działa
miejscowo przeciwzapalnie, przeciwbólowo, znieczulająco oraz odkażająco.

Skład
Substancją czynną leku jest benzydaminy chlorowodorek (1,5 mg na 1 ml leku).

Pozostałe składniki to: glicerol, sacharyna sodowa, sodu wodorowęglan, etanol 96%, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20,
aromat miętowy (aromat „fresh peppermint” 506041T), woda oczyszczona

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

Uniben stosuje się miejscowo spryskując powierzchnię błony śluzowej jamy ustnej i (lub) gardła.

Dzieci poniżej 6 lat: 1 dawka leku na 4 kg masy ciała, stosowana od 2 do 6 razy na dobę. Bez względu na masę ciała, jednorazowo nie
należy przekraczać 4 dawek.
Dzieci od 6 do 12 lat: Jednorazowo 4 dawki leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.
Dzieci i młodzież powyżej 12 lat oraz dorośli: Jednorazowo od 4 do 8 dawek leku, stosowane od 2 do 6 razy na dobę.

Jedna dawka leku o objętości 0,17 ml zawiera 255 mikrogramów benzydaminy chlorowodorku.

Dawek leku Uniben nie można dzielić.
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Działanie
Lek miejscowo wchłania się bardzo dobrze i osiąga dużą stężenie w tkankach objętych procesem zapalnym, dolegliwości szybko
ustępują. Lek jest dobrze tolerowany i nadaje się do miejscowego leczenia objawów zapalenia.

Wskazania
Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Uniben:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na benzydaminy chlorowodorek lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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