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Cholinex past.do ssania 16 szt. PASTY 0,15
 

Cena: 12,44 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,15 g

Opakowanie 16 pastyl.

Postać pastyl.twarde

Producent GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

Substancja
czynna

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Cholinex
150 mg, pastylki twarde
Cholini salicylas.

Co to jest lek Cholinex i w jakim celu się go stosuje:
Substancja czynna pastylek Cholinex – salicylan choliny – działa miejscowo:

przeciwzapalnie, zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
przeciwbólowo,

zwiększając wydzielanie śliny, przez co wspomaga działanie przeciwzapalne.

Wskazania do stosowania leku Cholinex:

stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej i gardła,
ból i obrzęk gardła towarzyszący stanom zapalnym,
jako lek wspomagający antybiotykoterapię zakażeń błony śluzowej jamy ustnej i gardła, wywołanych przez niektóre
drobnoustroje.

Lek należy stosować u pacjentów powyżej 12 lat.

Kiedy nie stosować leku Cholinex
Jeśli pacjent ma:

uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną - salicylan choliny lub inne niesteroidowe leki przeciwzapalne, lub którykolwiek
z pozostałych składników tego leku.
żylaki przełyku (ze względu na zagrożenie krwotokiem),
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Leku nie należy stosować podczas karmienia piersią.

Jak stosować lek Cholinex:
Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W
razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Zazwyczaj stosowane dawkowanie leku Cholinex u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat:
Ssać po jednej pastylce od 4 do 6 razy na dobę (maksymalnie 6 pastylek na dobę).
Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Cholinex
W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Cholinex:

Substancją czynną leku jest: salicylan choliny. Jedna pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny.
Pozostałe składniki to: sacharoza, glukoza ciekła, olejek miętowy.

Jak wygląda lek Cholinex i co zawiera opakowanie
Cholinex ma postać pastylek o kształcie płaskiego walca, lekko obustronnie wypukłego, o barwie żółtawozłocistej i zapachu miętowym.

Jedno opakowanie zawiera 8, 16, 24 lub 32 pastylki.
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