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Strepsils z mentolem i eukaliptusem 1,2 mg + 0,6 mg, 24
pastylki
 

Cena: 13,63 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,6mg+1,2mg

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Amylmethacresolum, Alkohol
2,4-dichlorobenzylicus

Opis produktu
 

Opis leku:

Strepsils® z Mentolem i Eukaliptusem leczy gardło, a dzięki zawartości mentolu udrożnia zatkany nos i ułatwia oddychanie w czasie
przeziębienia.

Już po 1 minucie zwalcza przyczynę 95% przypadków bólu gardła, jaką są wirusy układu oddechowego*.
Udrożnia zatkany nos i ułatwia oddychanie dzięki zawartości mentolu.
Przynos długotrwałą ulgę w bólu gardła aż do 2 godzin po zakończeniu ssania tabletki.
Leczy stany zapalne wywołane przez wirusy i bakterie.
Wykazuje działanie znieczulające.

*Dotyczy stanów zapalnych jamy ustnej i gardła oraz działania przeciwwirusowego na podstawie Worral G.J., Acute sore throat,
Canadian Family Physician 2007, vol. 53 (1)

Składniki:

Jedna pastylka zawiera: 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego 0,6 mg amylometakrezolu Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i
amylometakrezol są środkami antyseptycznymi o właściwościach przeciwbakteryjnych, przeciwwirusowych, przeciwgrzybiczych i
znieczulających. Badanie biodostępności wykazało szybkie uwalnianie się składników aktywnych w ślinie i ich szczytowy poziom między
3, a 4 minutą od rozpoczęcia ssania. Mentol zmniejsza uczucie zatkanego nosa.
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Stosowanie:

Ssij tabletkę powoli, zażywając jedną co 2-3 godziny. Nie należy przekraczać zalecanej dawki. Nie podawać dzieciom poniżej 6. roku
życia. Nie należy stosować dawki większej niż 8 tabletek na dobę.

Wskazania:

Do stosowania w objawowym leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Podmiot odpowiedzialny:

Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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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