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Strepsils Intensive Direct 8,75 mg, aerozol, 15 ml
 

Cena: 18,87 zł

Opis słownikowy

Dawka 8,75 mg

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do stos.w j.ust.

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Opis produktu
 

Opis leku:

Strepsils Intensive Direct zawiera przeciwzapalny flurbiprofen
Działa przeciwbólowo w przypadku infekcji wirusowych oraz bakteryjnych
Forma sprayu zapewnia precyzyjną aplikację substancji leczniczej bezpośrednio w miejsce infekcji w postaci mgiełki.

Stosowanie

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej - jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) na tylną część gardła co 3-6 godzin, w razie potrzeby. Nie należy
przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin. Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu. Produktu leczniczego nie należy
stosować przez okres dłuższy niż 3 dni.

Wskazania:

Krótkotrwałe objawowe leczenie ostrego bólu gardła u dorosłych. Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na flurbiprofen lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą; nadwrażliwość w wywiadzie (np. astma, skurcz oskrzeli, nieżyt błony śluzowej nosa, obrzęk naczynioruchowy
lub pokrzywka), nadwrażliwość na ASA lub inne NLPZ; czynna lub nawracająca choroba wrzodowa/krwotok i owrzodzenie jelit;
krwawienie lub perforacja p. pokarmowego w wywiadzie, ciężkie zapalenie jelita grubego, zaburzenia krwotoczne lub dotyczące
wytwarzania krwi, związane z wcześniejszym leczeniem przy użyciu NLPZ; III trymestr ciąży; ciężka niewydolność serca, wątroby lub
nerek; dzieci i młodzież w wieku poniżej 18 lat.

Przeciwwskazania
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Jeśli pacjent jest uczulony na flurbiprofen, inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), kwas acetylosalicylowy lub którykolwiek ze
składników leku. Jeśli u pacjenta wystąpiła w przeszłości reakcja alergiczna po zastosowaniu niesteroidowych leków przeciwzapalnych
(NLPZ) lub kwasu acetylosalicylowego, np. astma, świszczący oddech, swędzenie, nieżyt nosa, wysypka skórna, obrzęk. Jeśli pacjent ma
lub miał dwa lub więcej epizody wrzodów żołądka lub krwawienia lub owrzodzenia jelit. Jeśli pacjent kiedykolwiek miał ciężkie zapalenie
okrężnicy (zapalenie jelita grubego). Jeśli pacjent kiedykolwiek miał zaburzenia krzepnięcia lub problemy z krwawieniem po przyjęciu
NLPZ. Jeśli pacjentka jest w ostatnim trymestrze ciąży. Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność serca, nerek lub wątroby.

Producent:

Reckitt Benckiser

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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