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CHOLINEX INTENSE O SMAKU JEZYNOWYM TABL. j
 

Cena: 29,68 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2,5mg+1,2mg

Opakowanie 20 tabl. (blistry)

Postać tabl.do ssania

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Hexylresorcinolum, Benzalkonium chloride

Opis produktu
 

Cholinex IntenseCholinex Intense (o smaku jeżynowym), pastylki twarde
2,5 mg + 1,2 mg, pastylki twarde
Hexylresorcinolum + Benzalkonii chloridum

Pastylki twarde Cholinex Intense zawierają działający miejscowo znieczulająco i przeciwbakteryjnie heksylorezorcynol oraz chlorek
benzalkoniowy o działaniu przeciwbakteryjnym.
Pastylki twarde Cholinex Intense stosuje się objawowo w bólu i zapaleniu gardła.
Jeśli po upływie 7 dni (u dorosłych) lub 3 dni (u dzieci) nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy nie stosować leku Cholinex Intense:

jeśli pacjent ma uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
jeśli u pacjenta stwierdzono nietolerancję niektórych cukrów (glukozy, sacharozy, fruktozy).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Przed rozpoczęciem stosowania leku Cholinex Intense należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Jedna pastylka zawiera ok. 1,2 g sacharozy i ok. 1,2 g glukozy. Osoby chore na cukrzycę powinny uwzględnić tę ilość cukru w swojej
diecie.

Dzieci:
Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Jak stosować lek Cholinex Intense
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według
zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Należy powoli ssać pastylkę.

Dorośli (w tym osoby w podeszłym wieku) i dzieci w wieku powyżej 12 lat
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Przyjmować jedną pastylkę co trzy godziny; nie więcej niż 8 pastylek na dobę.

Dzieci w wieku od 7 do 12 lat:
Przyjmować jedną pastylkę co trzy godziny; nie więcej niż 4 pastylki na dobę.

Nie należy podawać leku dzieciom w wieku poniżej 7 lat.

Nie stosować dawki większej niż zalecana. W razie utrzymywania się objawów należy zasięgnąć porady lekarza.
W przypadku wrażenia, że działanie leku Cholinex Intense jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Co zawiera lek Cholinex Intense

Substancjami czynnymi leku są: heksylorezorcynol i chlorek benzalkoniowy. Jedna pastylka twarda zawiera 2,5 mg
heksylorezorcynolu i 1,2 mg chlorku benzalkoniowego.
Pozostałe składniki to: sacharoza i glukoza ciekła (50:50), glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, lewomentol, aromat
jeżynowy 500948E, czerwień koszenilowa, czerń brylantowa.

Jak wygląda lek Cholinex Intense i co zawiera opakowanie
Lek Cholinex Intense jest w postaci jasnofioletowych, okrągłych, obustronnie wypukłych pastylek twardych.

Dostępne opakowania
10, 12, 16, 20 lub 24 pastylek twardych.
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