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Cholinex 150 mg, 24 pastylki do ssania
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 150 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 24 pastylki do ssania

Postać pastylki

Producent Stada Pharm sp. z o.o.

Substancja
czynna

Salicylan choliny (Cholini salicylas)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Cholinex to produkt leczniczy do stosowania m.in. w stanach zapalnych błony śluzowej gardła, bólu i obrzęku gardła.

Skład:
Substancją czynną jest: salicylan choliny (Cholini salicylas).
1 pastylka zawiera 150 mg salicylanu choliny.
Substancje pomocnicze: sacharoza, glukoza ciekła, olejek miętowy.

Zalecane dawkowanie:
Dorośli i dzieci powyżej 12 lat: 1 pastylkę ssać od 4 do 6 razy na dobę.
Jeśli ból gardła nie ustępuje w ciągu 1 do 2 dni, należy skontaktować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
uczulenie na substancję czynną, salicylany, inne NLPZ lub na którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
jeśli pacjent ma żylaki przełyku (ryzyko krwotoku).

Ważne informacje:
Zastosowanie leku skonsultować z lekarzem w przypadku: stanów zapalnych przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej żołądka lub
dwunastnicy, astmy oskrzelowej.
Lek zawiera glukozę - stosować ostrożnie u osób ze skłonnością do próchnicy.
Lek zawiera sacharozę.

Stosowanie innych leków:
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Cholinex może wchodzić w interakcje z:
innymi lekami NLPZ (osłabienie ich działania),
lekami uspokajającymi, nasennymi, przeciwcukrzycowymi, przeciwzakrzepowymi,
steroidowymi lekami przeciwzapalnymi,
lekami przeciwzakrzepowymi,
fibrynolitycznymi,
lekami hamującymi agregację płytek.

Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 na 10 000 osób):
reakcje alergiczne (zaczerwienienie skóry, wysypka, uczucie zatkania nosa, obrzęk twarzy, języka, warg, trudności przy połykaniu,
trudności w oddychaniu),
uszkodzenie błony śluzowej przewodu pokarmowego (bóle brzucha, wymioty, krwawienia).

Bardzo rzadko występujące działania niepożądane (rzadziej niż u 1 na 10 000 osób):
  zespół Rey'a u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Przechowywanie:
Przechowywać w sposób niedostępny i niewidoczny dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.

Podmiot odpowiedzialny:
Stada Pharm sp. z o.o.
The Park Warsaw,
ul. Krakowiaków 44,
02-255 Warszawa
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