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Septolete draz. 30 szt. PASTY 30 PAS
 

Cena: 11,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 pastyl. (2x15)

Postać pastyl.do ssania

Producent KRKA D.D. NOVO MESTO

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Lek Septolete pastylki twarde zawiera chlorek benzalkoniowy, który działa odkażająco i przez swoje działanie niszczy liczne rodzaje
bakterii i niektóre grzyby.
Mentol i olejek miętowy łagodzą pieczenie i ból przy połykaniu. Podobnie do chlorku benzalkoniowego działa tymol i dodatkowo nasila
odkażające działanie leku. Olejek eukaliptusowy przyspiesza wykrztuszanie śluzu w górnych drogach oddechowych i w ten sposób
ułatwia oddychanie. Lek Septolete pastylki twarde działa bezpośrednio na drobnoustroje wywołujące zakażenia, hamuje rozwój
zakażenia i skutecznie łagodzi dolegliwości w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.

Septolete stosuje się w leczeniu objawowym w celu łagodzenia bólu i odkażania w:

- stanach zapalnych jamy ustnej, gardła I dziąseł

- nieprzyjemnym zapachu z ust

Skład:
1 pastylka twarda zawiera substancje czynne: 1,0 mg chlorku benzalkoniowego (Benzalkonii chloridum), 1,2 mg lewomentolu
(Levomentholum), 1,0 mg olejku miętowego (Menthae piperatae aetheroleum), 0,6 mg olejku eukaliptusowego (Eucalypti aetheroleum) i
0,6 mg tymolu (Thymolum).

Substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, parafina ciekła, gliceryna, olei rycynowy pierwszego tłoczenia, sorbitol, magnezu
stearynian, żółcień chinolinowa (E104), syrop glukozowy, indygotyna, (E132), tytanu dwutlenek (E 171), Capol 600, powidon, Antifoam
Aqeut 1510, sacharoza

Dawkowanie:
1 pastylkę ssać co 2 do 3 godziny. Dorosłym zaleca się do 8 pastylek na dobę. Pastylki nie należy połykać.

Pastylki powinno przyjmować się przez około tydzień, a przy nie ustępowaniu dolegliwości lub ich nasileniu należy zasięgnąć porady
lekarza.
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Przeciwwskazania:
Nie stosować dawek większych niż zalecane.
Nie należy stosować leku Septolete pastylki twarde w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.
Leku Septolete pastylki twarde nie należy zażywać bezpośrednio przed jedzeniem jak i jednocześnie z mlekiem.
Kobiety w ciąży i karmiące piersią nie powinny przyjmować tego leku.

Chorzy na cukrzycę muszą brać pod uwagę to, że każda pastylka twarda zawiera 218 mg laktozy, 632 mg sacharozy, 174,5 mg glukozy i
152,7 mgsorbitolu.

Przed zastosowaniem leku zapoznaj się z informacjami zawartymi w ulotce.
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