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Septolete Plus x18 pastylek do ssania
 

Cena: 14,89 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Krka

Postać pastylki do ssania

Substancja
czynna

benzokaina, cetylpirydyna

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

Septolete plus pomoże ci pozbyć się bólu gardła

Zapaleniu jamy ustnej i gardła często towarzyszy ból i nierzadko jest to jeden z najbardziej dokuczliwych objawów. Ból powoduje
trudności w przełykaniu, mówieniu, jedzeniu i piciu.

Septolete plus zawiera substancję miejscowo znieczulającą, czyli substancję czynną działającą aktywnie na ból w miejscu infekcji.

Septolete plus działa na różnego rodzaje drobnoustroje chorobotwórcze powodujące zapalenie gardła

Septolete plus zawiera również środek antyseptyczny, tzn. substancję czynną, która działa odkażająco na wirusy, bakterie i grzyby
powodujące zapalenie jamy ustnej i gardła.

Dlaczego środek antyseptyczny zawarty w pastylkach Septolete plus aktywnie działa w leczeniu jamy ustnej i gardła?

Ponieważ działa również na niektóre wirusy powodujące przeziębienie i grypę.
Ponieważ działa również na drożdżaki z grupy Candida w obrębie jamy ustnej i gardła.
Ponieważ działa na kilka różnego rodzaju bakterii w obrębie jamy ustnej i gardła.
Ponieważ może, dzięki charakterystycznym sobie właściwościom, docierać do drobnoustrojów chorobotwórczych w najbardziej
niedostępnych miejscach.
Ponieważ jego stężenie w ślinie jest wystarczająco wysokie, by zapobiegać namnażaniu się drobnoustrojów chorobotwórczych.

Septolete plus nie zawiera cukru
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Maltitol i mannitol to odpowiednie środki słodzące zastępujące cukier, ponieważ:

nie stanowią pożywki dla bakterii (bakterie potrzebują cukru do rozwoju)
nie stanowią zagrożenia dla pacjentów cierpiących na cukrzycę
nie zawierają dodatkowych kalorii.

Jak poprawnie stosować pastylki Septolete plus

Dorośli i dzieci powyżej 12 roku życia

do 8 pastylek dziennie, 1 pastylka co 2–3 godziny

Skład:

1 pastylka zawiera 5 mg Benzocainum (benzokainy) i 1 mg Cetylpyridinii chloridum (chlorku cetylopirydyniowego).
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