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CHOLINEX 150mg x 24pastyl.
 

Cena: 18,38 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 24 pastyl.

POSTAĆ PASTYLKI DO SSANIA

PRODUCENT GLAXOSMITHKLINE PHARMACEUTICALS
S.A.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Cholini salicylas

Opis produktu
 

Wskazania
do stosowania w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej

Składniki
jedna pastylka twarda zawiera substancję czynną: choliny salicylan 150 mg i substancje pomocnicze: sacharoza (1,8 g), glukoza ciekła
(1,5 g), olejek miętowy

Stosowanie
Wskazania do stosowania:
Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i gardła, w tym ból i obrzęk gardła. Wspomaganie leczenia antybiotykiem zakażeń jamy ustnej i
gardła wywołanych przez niektóre drobnoustroje. Nie stosować leku Cholinex, jeśli pacjent: jest uczulony na salicylany i inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz pozostałe składniki leku; ma żylaki przełyku (ryzyko krwotoku). Przed zastosowaniem leku należy
poradzić się lekarza, jeśli: U pacjenta występuje stan zapalny przewodu pokarmowego, choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy, astma
oskrzelowa, u pacjenta występuje cukrzyca lub skłonność do próchnicy - lek zawiera sacharozę; u pacjenta stwierdzono wcześniej
nietolerancję niektórych cukrów - lek zawiera glukozę; zamierza się podać lek dziecku - u dzieci w wieku do 12 lat o zastosowaniu leku
powinien zadecydować lekarz ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye'a. Ciąża: Nie zaleca się stosowania leku. Karmienie
piersią: O stosowaniu leku decyduje lekarz. Oddziaływanie z innymi lekami: Istnieje niewielka możliwość, że zawarty w leku salicylan
choliny będzie: osłabiać działanie innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych; nasilać działanie leków uspokajających, nasennych,
przeciwcukrzycowych i przeciwzakrzepowych i przeciwzakrzepowych; nasilać ryzyko krwawień po podaniu z niesteroidowymi lekami
przeciwzapalnymi, przeciwzakrzepowymi, fibrynolitycznymi, hamującymi agregację płytek. Działania niepożądane: Rzadko (mniej niż u
jednego na 1 000 pacjentów) występują: reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, kaszel, uczucie zatkania nosa, obrzęk
twarzy, języka, warg, trudności w przełykaniu lub oddychaniu); uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (bóle brzucha,
wymioty, krwawienia); Jeśli wystąpi którykolwiek z wymienionych powyżej lub inne niepokojące objawy należy lek odstawić i
natychmiast skontaktować się z lekarzem. Jak stosować lek Cholinex: Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: ssać po 1 pastylce 4 do 6 razy na
dobę. Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem. W razie zażycia większej niż zalecana dawki
leku Cholinex, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
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Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu, chronić od wilgoci.

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Ważne
OTC- Lek wydawany bez recepty.

Pozwolenie nr R/1701

Opis
Cholinex 150 mg Pastylki twarde 24 pastylek
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