
 
Galen Spółka Jawna Nieśmiałek i Wspólnicy

ul. Traktorowa 61, Łódź
+48 640-92-05

 

 

Envil gardło *20 tabl.
 

Cena: 11,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5mg+1mg+0,01742g

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent AFLOFARM Farmacja Polska

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Cetylpyr.chlor., Lidoc.hydroch., Zin.glu

Opis produktu
 

Nazwa:  Envil gardło tabletki
Opakowanie:  20 tabl.
Skład:  substancja czynna: 1,5 mg chlorku cetylopirydyniowego (Cetylpyridinii chloridum), 1,0 mg chlorowodorku lidokainy (Lidocaini
hydrochloridum), 17,42 mg cynku glukonianu (Zinci gluconas)
Wskazania:  Produkt antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w stanach zapalnych gardła i jamy
ustnej. Lek Envil gardło może być stosowany pomocniczo w leczeniu zakażeń górnych dróg oddechowych połączonych z bólem gardła
oraz w zapaleniu migdałków (angina).
Przeciwwskazania:  Jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na chlorek cetylopirydyniowy, chlorowodorek lidokainy, cynku glukonian
(substancje czynne leku), inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Envil gardło.
Jeśli pacjent ma ciężką niewydolność wątroby lub nerek.
Jeśli pacjent choruje na methemoglobinemię – bardzo rzadką chorobę krwi, w której krew traci zdolność przenoszenia tlenu do komórek
organizmu.
U dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Opis produktu:  -Chlorek cetylopirydyniowy, który wykazuje działanie znieczulające, bakteriobójcze i grzybobójcze,
- Chlorowodorek lidokainy, który znieczula miejscowo, łagodząc bol,
- Glukonian cynku, który wspomaga system odpornościowy organizmu.
Ostrożnie stosować u osób, u których występuje stan zapalny gardła i gorączka utrzymującą się kilka dni przed zastosowaniem
produktu leczniczego Envil gardło oraz ból gardła połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami. Leki miejscowo
znieczulające, w tym lidokainy chlorowodorek, mogą powodować zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia. Należy unikać
przyjmowania pokarmów i napojów bezpośrednio po zastosowaniu produktu leczniczego Envil gardło. Ze względu na zmniejszoną
wrażliwość na ciepło, istnieje zwiększone ryzyko oparzeń jamy ustnej oraz gardła, spowodowanych przyjmowaniem zbyt gorących
napojów oraz pokarmów. Specjalne ostrzeżenia dotyczące substancji pomocniczych. Produkt leczniczy Envil gardło zawiera aspartam,
dlatego nie powinien być stosowany u pacjentów chorych na fenyloketonurię. Produkt leczniczy Envil gardło zawiera mannitol, który
może powodować podrażnienie żołądka i biegunkę.
Status:  Lek OTC

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
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niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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