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Cholinex *32 pastylki
 

Cena: 16,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 32 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Nazwa: Cholinex pastylki
Opakowanie:  32 szt.
Skład: 1 pastylka zawiera substancję czynną: choliny salicylan 150mg oraz substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, glukoza
jednowodna, olejek miętowy.
Wskazania:  zapalanie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, w tym ból i obrzęk gardła. Wspomaganie leczenia antybiotykiem zakażeń
jamy ustnej i gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje
Działanie:  cholinex zawiera choliny salicylan, który działa miejscowo: przeciwzapalnie (zmniejsza obrzęk i przekrwienie błony śluzowej
jamy ustnej i gardła oraz zwiększając wydzielanie śliny), przeciwbólowo i przeciwbakteryjnie na niektóre wrażliwe bakterie.
Przeciwwskazania: 
- uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - salicylan choliny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku
- żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem),
Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Przed zastosowaniem leku należy skontaktować się z lekarzem, jeśli pacjent ma:
- stany zapalne przewodu pokarmowego
- chorobę wrzodową żołądka lub dwunastnicy
- astmę oskrzelową;
- cukrzycę lub skłonność do próchnicy - lek zawiera sacharozę;
- stwierdzoną wcześniej nietolerancję niektórych cukrów - lek zawiera glukozę;
- jeśli zamierza się podać lek dziecku - u dzieci w wieku do 12 lat o zastosowaniu leku
powinien zadecydować lekarz ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a
Sposób użycia:  dorośli i dzieci powyżej 12 lat: ssać po 1 pastylce 4 do 6 razy na dobę.
Status:  Lek OTC
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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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