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HASCOSEPT płyn - 100g
 

Cena: 15,48 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 100 g

POSTAĆ PŁYN

PRODUCENT PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-L

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Benzydamini hydrochloridum

Opis produktu
 

Opis produktu
• Hascosept płyn do płukania gardła to sprawdzony i bezpieczny lek na ból gardła. Substancją czynną leku jest benzydamina -
substancja szeroko przebadana w badaniach klinicznych, o ugruntowanej pozycji w leczeniu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła –
stosowana od niemal 60 lat.
• Kompleksowy lek na ból gardła, leczy objawy (ból, obrzęk, zaczerwienienie) stanów zapalnych gardła oraz zwalcza ich przyczyny
(wirusy, bakterie i grzyby).
• Płyn z łatwością dociera do miejsca objętego procesem zapalnym, poprzez płukanie jamy ustnej i gardła.
• Ma przyjemny, orzeźwiający miętowy smak.
• Wydajne, ekonomiczne opakowanie leku Hascosept płyn wraz z dołączoną miarką.

Działanie
Produkt leczniczy Hascosept płyn jest wskazany do miejscowego leczenia: dolegliwości i objawów (ból, zaczerwienienie, obrzęk)
związanych ze stanami zapalnymi jamy ustnej i gardła w zakażeniach bakteryjnych i wirusowych, jak również po zabiegach
operacyjnych w laryngologii i stomatologii. Lek przeznaczony jest do podania miejscowego.

Sposób użycia
Lek przeznaczony jest do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej.
Płukać 2 do 3 razy na dobę jamę ustną i gardło stosując 15 ml (1 łyżka) nierozcieńczonego roztworu lub rozcieńczonego niewielką
ilością wody.

Nie stosować dawki większej niż zalecana.

Przeciwwskazania
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników leku.

Przechowywanie
Płyn Hascosept należy przechowywać w zamkniętym, oryginalnym opakowaniu, w temperaturze poniżej 25˚C.
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Okres przechowywania po pierwszym otwarciu wynosi 12 miesięcy.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku.

Składniki
1 g roztworu zawiera 1,5 mg benzydaminy chlorowodorku oraz substancje pomocnicze: błękit patentowy (E 131), żółcień chinolinowa (E
104), aromat miętowy, glicerol, etanol 96%, sacharyna, sodu wodorowęglan, metylu parahydroksybenzoesan, polisorbat 20, woda
oczyszczona.
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