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Strepsils Intensive Direct aer. 15ml
 

Cena: 25,30 pln

Opis słownikowy

Dawka 8,75 mg

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent/
Dystrybutor

RECKITT BENCKISER POLAND S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład Substancją czynną leku jest flurbiprofen. Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu, co odpowiada 16,2
mg/ml flurbiprofenu.   Pozostałe składniki: Betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu
parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek, aromat miętowy, aromat wiśniowy,
N,2,3-trimetylo-2-izopropylobutanoamid, sacharyna sodowa, hydroksypropylobetadeks, woda oczyszczona. Wskazania Lek Strepsils
Intensive Direct jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból gardła, trudności z
przełykaniem i obrzęk.  Działanie Lek Strepsils Intensive Direct jest przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu
zapalnego gardła, takich jak ból gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk.  Dawkowanie 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.  Jedna dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75 mg flurbiprofenu.  Nie należy stosować leku u dzieci i młodzieży poniżej 18
lat.  Wyłącznie do stosowania w jamie ustnej  Rozpylić aerozol jedynie na tylną ścianę gardła.  Nie wdychać podczas rozpylania aerozolu.
Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek (15 rozpyleń aerozolu) w ciągu 24 godzin.  Lek Strepsils Intensive Direct przeznaczony jest
wyłącznie do krótkotrwałego użycia.  Należy stosować kilka dawek, w razie potrzeby, przez najkrótszy czas konieczny do złagodzenia
objawów. W przypadku wystąpienia podrażnienia jamy ustnej, należy zaprzestać stosowania flurbiprofenu.  Nie należy stosować leku
dłużej niż 3 dni, o ile nie jest to zalecane przez lekarza.  Jeśli nie nastąpi poprawa, pacjent poczuje się gorzej lub pojawią się nowe
objawy, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Informacja Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do
opakowania,bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub
zdrowiu. 
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