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Cholinex Intense 2,5 mg + 1,2 mg, smak miodowo-cytrynowy,
20 tabletek do ssania
 

Cena: 18,54 zł

Opis słownikowy

Dawka 2,5mg+1,2mg

Opakowanie 20 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent STADA ARZNEIMITTEL AG

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Hexylresorcinolum, Benzalkonium chloride

Opis produktu
 

Opis leku:

Cholinex Intense
2,5 mg + 1,2 mg, pastylki twarde
Jedna pastylka twarda zawiera 2,5 mg heksylorezorcynolu (Hexylresorcinolum) i 1,2 mg benzalkoniowego chlorku (Benzalkonii
chloridum).

Substancje pomocnicze o znanym działaniu:

Jedna pastylka twarda zawiera sacharozę (ok. 1,2 g), glukozę (ok. 1,2 g).

Wskazania do stosowania

Objawowo w bólu i zapaleniu gardła.
Produkt Cholinex Intense jest wskazany do stosowania u osób dorosłych i dzieci od 7 roku życia.

Dawkowanie i sposób podawania

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Jedną pastylkę należy przyjmować co 3 godziny; pastylkę ssać powoli.
Można przyjąć maksymalnie 8 pastylek na dobę.
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Dzieci w wieku od 7 do 12 lat
Jedną pastylkę należy przyjmować co 3 godziny; pastylkę ssać powoli.
Można przyjąć maksymalnie 4 pastylki na dobę.
Nie należy podawać produktu leczniczego dzieciom w wieku poniżej 7 lat.
Nie przekraczać zalecanego dawkowania.
W razie utrzymywania się objawów pacjent powinien zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Dziedziczne zaburzenia związane z nietolerancją fruktozy, zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-
izomaltazy.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania
Nie należy podawać produktu leczniczego dzieciom w wieku poniżej 7 lat.
1 pastylka zawiera sacharozę (ok.1,2 g), glukozę (ok. 1,2 g). Pacjenci chorzy na cukrzycę powinni uwzględnić tę ilość cukru w swojej
diecie.

Działania niepożądane

Określenie częstości występowania działań niepożądanych w przypadku produktów leczniczych dostępnych bez recepty jest trudne,
dlatego nie przedstawiono takich danych szacunkowych.
Zaburzenia żołądka i jelit: miejscowe podrażnienia lub stany zapalne w obrębie jamy ustnej i gardła.

OTC – Lek wydawany bez recepty
Pozwolenie Prezesa URPLWM i PB nr 4950

Podmiot odpowiedzialny:

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

v.VIII.2015

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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