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Cholinex b/cukru pastyl. 24pastyl.
 

Cena: 13,77 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 24 pastyl. (3blist.x8szt.)

Postać pastyl.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Opis leku:

Cholinex 24 pastylki do ssania bez cukru. Substancją czynną leku jest choliny salicylan (1 tabletka zawiera 150 mg substancji czynnej).
Stosowany w zapaleniach błony śluzowej gardła. Łagodzi stany zapalne gardła i jamy ustnej. Zmniejsza obrzęki i przekrwienia błony
śluzowej. Pomocniczo w leczeniu antybiotykiem. Przeznaczony dla dorosłych i dzieci powyżej 12 lat.

SKŁAD

1 pastylka zawiera:
substancje czynną 150 mg salicylanu choliny.
Ponadto lek zawiera:
  izolmat,
  maltitol ciekły,
  aspartam (E951),
  acesulfam potasowy,
  olejek miętowy.
Produkt nie zawiera cukru.

WSKAZANIA

Preparat stosowany podczas zapaleń błony śluzowej gardła i jamy ustnej, objawiających się bólem, obrzękiem i problemem w
przełykaniu śliny. Stosowany również pomocniczo podczas leczenia antybiotykiem.
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DZIAŁANIE

Cholinex zawiera choliny salicylan, który działa miejscowo: przeciwzapalnie (zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy
ustnej i gardła oraz zwiększając wydzielanie śliny), przeciwbólowo i przeciwbakteryjnie na niektóre wrażliwe bakterie.

DAWKOWANIE

Dorośli i dzieci powyżej 12 lat:
Ssać po jednej pastylce od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę).
Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1-2 dni, należy zwrócić się do lekarza.
Stosowanie u dziec poniżej 12 lat:
Przed zastosowaniem leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat należy poradzić się lekarza, ze względu na możliwość wystąpienia zespołu
Rey'a.

PRZECIWWSKAZANIA

Nie stosować leku podczas:

uczulenia na substancję czynną- salicylan choliny, salicylan oraz inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, a także na pozostałe
składniki leku.
żylaków przełyku
fenyloketonurii.

DODATKOWE INFORMACJE

Nie zaleca się stosowania leku w okresie ciąży. Podczas karmienia piersią, o stosowaniu decyduje lekarz. Lek nie zawiera cukru.

Producent:

GlaxoSmithKline

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz
informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany
zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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