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Cevitt Gardło cytryna tabl.dossania 20tabl
 

Cena: 42,08 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent ALPEN PHARMA AG S.A.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Cevitt Gardło tabletki do ssania z kwasem hialuronowym.

  Łagodzi i nawilża
  Regeneruje
  Chroni

Cevitt Gardło dzięki unikatowemu połączeniu hialuronianu sodu, ksantanu i karbomeru wykazuje potrójny mechanizm działania. Na
powierzchni podrażnionej błony śluzowej jamy ustnej i gardła tworzy się hydrożelowy kompleks – powłoka ochronna, który szczelnie
otula gardło. Dzięki temu błona śluzowa zostaje długotrwale nawilżona i ma czas, aby się zregenerować.

Hydrożelowy kompleks łagodzi również najbardziej uporczywe objawy takie jak:

  nadmierna suchość błony śluzowej gardła
  pieczenie i drapanie w gardle
  chrypka
  kaszel
  trudności z połykaniem

Cevitt Gardło zawiera również witaminę C i cynk, które wspierają funkcjonowanie układu odpornościowego.

Cevitt Gardło zawiera:
hialuronian sodu, ksantan, karbomer, mannitol, sorbitol, wodorowęglan sodu, kwas cytrynowy, aromat, aspartam, witamina C, dwuwodny
cytrynian cynku. Dzięki obecności substancji pomocniczych witaminy C i dwuwodnego cytrynianu cynku 1 tabletka Cevitt Gardło
zawiera 1,5 mg cynku i 12,00 mg witaminy C. Zawiera aspartam i sorbitol.

Dawkowanie i sposób stosowania:
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  Dzieci w wieku od 6 do 10 lat: należy powoli ssać 1 tabletkę co 4-5 godzin. Nie należy stosować więcej niż 3 tabletki dziennie.
  Dorośli i dzieci powyżej 10 roku życia: należy powoli ssać 1 tabletkę co 2-3 godziny. Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek dziennie.

Tabletek Cevitt Gardło nie powinno się rozgryzać ani w całości połykać.

Jeśli po upływie 3-5 dni nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią:
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciązy lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem preparatu.

Przeciwskazania:

  Jeśli pacjent ma uczulenie na którykolwiek składnik preparatu,
  W przypadku znacząco ograniczonego wytwarzania śliny, np. w przypadku syndromu Sjogrena,
  Jeśli pacjent choruje na fenyloketonurię, ze względu na to, że tabletki zawierają aspartam stanowiący źródło fenyloalaniny.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Cevitt Gardło zawiera sorbitol. Jeśli pacjent nie toleruje określonych cukrów, przed rozpoczęciem stosowania należy omówić to z
lekarzem.

Możliwe działania niepożądane:
W przypadku nadmiernego stosowania tabletek do ssania Cevitt Gardło może ono prowadzić do rozrzedzenia się stolca i działać
przeczyszczająco.

Warunki przechowywania:

Preparat należy przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C, w suchym miejscu, niedostępnym dla małych dzieci.

Dostępne opakowania:
20 tabletek do ssania w aluminiowym opakowaniu.
Smak cytrynowy lub szałwii.
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