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Orofar MAX 30 pastylek
 

Cena: 20,88 zł

Opis słownikowy

Dawka 2mg+1mg

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Cetylpyridinii chloridum, Lidocainum
hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis leku:

Nazwa produktu leczniczego:
Orofar MAX, (Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum). Skład jakościowy i ilościowy: Jedna pastylka twarda Orofar MAX
zawiera 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodorku. Substancje pomocnicze: Jedna pastylka zawiera 1,107 g
sorbitolu i 6 mg lewomentolu. Postać farmaceutyczna: pastylki twarde.

Wskazania do stosowania:

Miejscowe leczenie antyseptyczne stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzenie dolegliwości bólowych w tych stanach.
Orofar Max jest wskazany do stosowania u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Dawkowanie i sposób podawania:

Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylka co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu, nie stosować więcej niż 3 pastylki na dobę.
Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat: Ostre stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 1 lub 2 godziny w zależności od nasilenia
bólu. Łagodniejsze stany zapalne jamy ustnej i gardła: 1 pastylka co 2 do 3 godzin w zależności od nasilenia bólu. Maksymalna dawka
dobowa: nie należy stosować więcej niż 6 pastylek na dobę. Orofar Max jest wskazany do krótkotrwałego stosowania, nie należy
stosować go dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem. Nie należy stosować produktu Orofar MAX podczas jedzenia ani tuż
przed jedzeniem. Dzieci w wieku poniżej 6 lat: Nie należy stosować produktu Orofar MAX u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Sposób
podawania: Pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy jej żuć ani połykać.

Przeciwwskazania:
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Nadwrażliwość na substancje czynne, inne środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Podmiot odpowiedzialny:

STADA Arzneimittel AG, Stadastrasse 2-18, 61118 Bad Vilbel, Niemcy. Numer pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14587 wydane
przez Prezesa Urzędu Rejestracji PLWMiPB. OTC – Lek wydawany bez recepty. X.2020

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i 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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