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Septolete Junior 1,2mg x18 pastylek do ssania
 

Cena: 12,68 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krka

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

cetylpirydyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dzieci, od 4 roku życia

Opis produktu
 

Lek Septolete Junior zawiera chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo, działa również na niektóre wirusy i grzyby.

Działanie:

Lek Septolete junior działa miejscowo odkażająco. Zawiera środek odkażający - chlorek cetylopirydyniowy, który działa bakteriobójczo.
Działa również na niektóre wirusy i grzyby. Pastylki odkażają jamę ustną i gardło i w ten sposób łagodzą stany zapalne jamy ustnej i
gardła. Dzięki dobrej rozpuszczalności chlorek cetylopirydyniowy dobrze przenika również do trudno dostępnych miejsc błony śluzowej
jamy ustnej i gardła, hamując tam rozwój bakterii.

Pastylki Septolete junior mają smak czereśniowy. Nie zawierają cukru.

Wskazania:

Lek Septolete junior zaleca się w miejscowym leczeniu lekkich zakażeń jamy ustnej i gardła (zapalenie gardła, zapalenie krtani,
początkowy okres zapalenia migdałków podniebiennych).

Dawkowanie:

Stosowana dawka leku Septolete junior u dorosłych i dzieci w wieku powyżej 12 lat wynosi 8 pastylek na dobę. Należy ssać 1
pastylkę co 2 do 3 godzin.
U dzieci w wieku powyżej 4 lat zaleca się do 4 pastylek na dobę, a u dzieci w wieku od 10 do 12 lat do 6 pastylek na dobę.
Pastylkę należy ssać,co 3 do 4 godzin.
Nie należy zażywać leku bezpośrednio przed lub w czasie jedzenia.
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Skład:

Substancją czynną leku jest cetylopirydyniowy chlorek. Każda pastylka zawiera 1,2 mg cetylopirydyniowego chlorku.
Pozostałe składniki leku to: maltitol płynny (sucha masa), maltitol, mannitol, lewomentol, olejek cytrynowy, aromat dzikiej
czereśni, barwnik naturalny czerwony (Koszenila, E 120), glicerol, olej rycynowy, krzemionka koloidalna bezwodna, stearynian
magnezu, tytanu dwutlenek (E 171), powidon, Capol 600.
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