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Orofar MAX * 30pastyl.
 

Cena: 29,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2mg+1mg

Opakowanie 30 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent NOVARTIS CONSUMER HEALTH GMBH

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Cetylpyridinii chlor,, Lidoc.hydrochlor.

Opis produktu
 

Nazwa: Orofar Max pastylki o smaku miętowym
Opakowanie:  30 pastylek
Skład:  1 pastylka zawiera: 2 mg cetylopirydyniowego chlorku i 1 mg lidokainy chlorowodoorku oraz substance pomocnicze: olejek
miętowy z liści mięty pieprzowej, olejek miętowy Schimmela, lewometol, acesulfam potasowy, skrobia kukurydziana, kwas cytrynowy
jednowodny, makrogol 6000, celuloza mikrokrystaliczna, magnezu stearynian, sorbitol.
Wskazania:  Lek stosowany w miejscowym leczeniu antyseptycznym stanów zapalnych gardła i jamy ustnej, a także łagodzeniu
dolegliwości bólowych w tych stanach.
Działanie:  Chlorek cetylopirydyniowy - substancja o właściwościach antyseptycznych (odkażających) działająca bakteriobójczo,
przeciwgrzybiczo i przeciwwirusowo.
Chlorowodorek lidokainy - substancja o właściwościach znieczulających, łagodzących ból.
Przeciwwskazania:  Leku Orofar Max nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Nie stosować leku Orofar MAX jeśli stwierdzone jest uczulenie (nadwrażliwość) na cetylopirydyniowy chlorek, lidokainy chlorowodorek,
inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych składników leku Orofar MAX.
Działanie niepożądane:  Rzadko mogą wystąpić przemijające podrażnienie jamy ustnej i gardła, mogą także wystąpić nudności i
wymioty.
W pojedynczych przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne, takie jak wysypka skórna.
Uwagi: Jeżeli ból gardła jest połączony z gorączką, zawrotami głowy, nudnościami lub wymiotami, przed zastosowaniem leku Orofar
MAX należy zwrócić się po poradę do lekarza.
Leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko zachłyśnięcia.
Nie należy stosować dłużej niż 5 kolejnych dni bez konsultacji z lekarzem.
Ciąża i karmienie piersią: Lek Orofar MAX może być stosowany przez kobiety w ciąży jedynie na zlecenie lekarza. Leku Orofar MAX nie
należy stosować u kobiet karmiących piersią.
Lek Orofar MAX nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn, jeżeli jest stosowany w zalecanych
dawkach.
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Sposób użycia:  Doustnie, pastylkę należy powoli ssać w jamie ustnej. Nie należy żuć ani połykać. Nie należy stosować podczas jedzenia
ani tuż przed jedzeniem.
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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 2-3 godziny w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować
więcej niż 6 pastylek na dobę.
 Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: 1 pastylkę co 3 do 4 godzin w zależności od nasilenia bólu. Nie należy stosować więcej niż 3 pastylki na
dobę.
Status:  Produkt leczniczy

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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