
 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
 

Strepsils Intensive aer. 15ml
 

cena: 20,03 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-3 dni robocze

Dawka 8,75 mg

Opakowanie 15 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent RECKITT BENCKISER (POLAND) S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Flurbiprofenum

Opis produktu
 

Wskazania:

Przeznaczony do krótkotrwałego łagodzenia objawów stanu zapalnego gardła, takich jak ból
gardła, trudności z przełykaniem i obrzęk u osób dorosłych od 18 roku życia.

Działanie:

Przeciwbólowe, przeciwzapalne.

Sposób użycia:

Dorośli w wieku 18 lat i powyżej: jedna dawka (3 rozpylenia) na tylną część gardła co 3-6
godzin, w razie potrzeby. Nie należy przyjmować więcej niż 5 dawek w okresie 24 godzin.

 Skład:

1 dawka (3 rozpylenia aerozolu) zawiera 8,75mg flurbiprofenu oraz substancje pomocnicze:
betadeks, disodu fosforan dwunastowodny, kwas cytrynowy jednowodny, metylu
parahydroksybenzoesan (E218), propylu parahydroksybenzoesan (E216), sodu wodorotlenek,
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aromat miętowy, aromat wiśniowy, N,2,3-trimetylo-2-izopropylobutanoamis, sacharyna
sodowa, hydroksypropylobetadeks, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Nie stosować:

u pacjentów z wrzodami żołądka,
u dzieci i młodzieży poniżej 18 roku życia,
u pacjentek w ostatnim trymestrze ciąży.

 

Przechowywanie:

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Działania niepożądane:

Należy przerwać przyjmowanie leku i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli wystąpią
poniższe objawy:

objawy reakcji alergicznych, np. astma, niewyjaśniony świszczący oddech lub duszność,
świąd, nieżyt nosa lub wysypka skórna.
obrzęk twarzy, języka lub gardła, powodujący trudności w oddychaniu, kołatania serca,
spadek ciśnienia krwi prowadzący do wstrząsu (mogą wystąpić nawet przy pierwszym
użyciu leku).
objawy nadwrażliwości i reakcje skórne, takie jak zaczerwienienie, obrzęk, łuszczenie,
powstawanie pęcherzy lub owrzodzenie skóry i błon śluzowych.

 

Jeśli wystąpią jakiekolwiek z poniższych objawów lub objawy niepożądane niewymienione w
ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty:

Często (mogą wystąpić u 1 na 10 osób):

zawroty głowy, ból głowy
podrażnienie gardła
owrzodzenie jamy ustnej, ból i drętwienie w jamie ustnej
ból gardła
dyskomfort (uczucie ciepła, pieczenie lub mrowienie) w jamie ustnej
nudności i biegunka
mrowienie i świąd skóry

 

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop



 
Apteka Familia

Jasienica 933, Jasienica
792 785 856 kontakt od pon do pt w godz 8:00-16:00

 
Niezbyt często (mogą wystąpić u 1 na 100 osób):

senność
pęcherze w jamie istnej lub w gardle, uczucie drętwienia gardła
wzdęcia brzucha, ból brzucha, wiatry, zaparcia, niestrawność, wymioty
suchość w jamie ustnej
uczucie palenia w ustach, zaburzenia smaku
wysypki skórne, świąd skóry
gorączka, ból
senność lub trudności w zasypianiu
zaostrzenie astmy, świszczący oddech, duszność
zmniejszenie czucia w gardle

 

Rzadko (mogą wystąpić u 1 na 1000 osób):

reakcja anafilaktyczna
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