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Cholinex 150mg x24 pastylki do ssania
 

Cena: 15,18 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Stada

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

salicylan choliny

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

OPIS DZIAŁANIA

Substancja czynna pastylek Cholinex - salicylan choliny działa miejscowo:

przeciwzapalnie
przeciwbólowo
zmniejszając obrzęk i przekrwienie błony śluzowej jamy ustnej i gardła
bakteriobójczo wobec niektórych patogennych drobnoustrojów
zwiększając wydzielanie śliny, przez co wspomaga efekt przeciwzapalny.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

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

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrażliwość na salicylany i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne oraz pozostałe składniki preparatu.
Nie podawać u osób z żylakami przełyku, ze względu na zagrożenie krwotokiem.

OSTRZEŻENIA I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
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Przewlekłe podawanie salicylanu choliny (powyżej 6,7 g/dobę co odpowiada 45 pastylkom) może prowadzić do obniżenia poziomu
cholesterolu we krwi.
Tak jak w przypadku innych salicylanów, należy zasięgnąć porady lekarskiej przed zastosowaniem leku u osób cierpiących na stany
zapalne przewodu pokarmowego, chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy oraz u osób chorych na astmę oskrzelową.

Ze względu na zawartość cukru wskazana jest ostrożność przy podawaniu osobom z cukrzycą oraz ze skłonnością do próchnicy.
U dzieci poniżej 12 roku życia wskazania do stosowania salicylanów powinny być ustalone przez lekarza ze względu na możliwość
wystąpienia zespołu Rey&#8242;a.

<! STOSOWANIE LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ
O stosowaniu preparatu w okresie ciąży i karmienia piersią decyduje lekarz.

DAWKOWANIE I SPOSÓB STOSOWANIA

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia;

przeciętnie ssać po 1 pastylce 4 - 6 razy na dobę.

Dawkowanie u dzieci w wieku 6-12 lat

maksymalnie do 4 pastylek na dobę.

Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1-2 dni należy skontaktować się z lekarzem.

SKŁAD

1 pastylka zawiera:

salicylan choliny 150 mg.
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