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Faringosept 10 mg, 20 tabletek do ssania
 

cena: 15,70 PLN

Opis słownikowy

Dawka 10 mg

Kategoria Lek

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki

Producent S.C. Terapia S.A.

Substancja
czynna

Ambazon (Ambazonum)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

FARINGOSEPT jest lekiem o działaniu bakteriostatycznym zalecanym do stosowania w ostrych zakażeniach jamy ustnej i gardła przy:
zapaleniu migdałków, zapaleniu dziąseł, zapaleniu jamy ustnej, a także po operacji usunięcia migdałków i po ekstrakcji zębów.

Skład:
Substancją czynną leku jest ambazon (w postaci ambazonu jednowodnego).
1 tabletka zawiera 10 mg ambazonu.
Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, kakao, powidon K30, kwas stearynowy, wanilina.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Ssać powoli 3-5 tabletek na dobę przez 3-4 kolejnych dni. Należy pozwolić, aby tabletki powoli rozpuściły się w jamie ustnej, nie połykać.
Lek przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), następnie nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po jego zażyciu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników leku.

Interakcje:
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Tabletki należy przyjmować w niedługim czasie po jedzeniu (15-30 minut), nie jeść i nie pić przez 2-3 godziny po zażyciu leku.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Faringosept zawiera sacharozę i laktozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów powinien on
skontaktować się z lekarzem przez przyjęciem leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25 st. C.
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany zarówno przez kobiety ciężarne, jak i karmiące piersią, jednak przed jego użyciem należy skonsultować się z
lekarzem.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Lek może być stosowany zarówno przez kobiety ciężarne, jak i karmiące piersią, jednak przed jego użyciem należy skonsultować się z
lekarzem.
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