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Envil Gardło Tabletki do ssania 20 sztuk
 

Cena: 15,17 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
ból gardła,stany zapalne jamy ustnej i gardła,pomocniczo w anginie,łagodzi ból,miejscowo znieczula,działa odkażająco, bakteriobójczo i
przeciwgrzybiczo

Składniki
1 tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,0 mg lidokainy chlorowodorku i 17,42 mg cynku glukonianu (co
odpowiada 2,5 mg jonów cynku) oraz substancje pomocnicze: mentol, celulozę mikrokrystaliczną, mannitol, powidon, aspartam, kwas
cytrynowy bezwodny, kroskarmelozę sodową, talk, magnezu stearynian, glicerol.

Stosowanie
Podanie na śluzówkę jamy ustnej.
Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie:
Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę.
Dzieci powyżej 6 lat: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę. Nie stosować w czasie
posiłku. Najlepiej zastosować godzinę przed lub po posiłku. Leku nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez porozumienia z
lekarzem. Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.
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Opis
Lek Envil gardło ma postać tabletek do ssania. Wykazuje działanie antyseptyczne (odkażające) i miejscowo znieczulające. Zawiera trzy
substancje czynne takie jak chlorek cetylopirydyniowy, który działa odkażająco, bakteriobójczo oraz przeciwgrzybiczo, chlorowodorek
lidokainy, który znieczula miejscowo, łagodząc ból oraz glukonian cynku, który wspomaga system odpornościowy organizmu.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 19-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://aptekapodgwiazda.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

