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Halset tabl.dossania 1,5mg 24tabl.(4blist.
 

Cena: 8,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka 1,5 mg

Opakowanie 24 tabl. (4 blist.po 6 szt..)

Producent BIOFARM SP.Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Cetylpyridinium

Opis produktu
 

O produkcie
Halset, 1,5 mg, tabletki do ssania bez cukru, 24 szt.

Opis
Halset to produkt leczniczy o działaniu odkażającym w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła do stosowania w przypadku zakażeń
bakteryjnych i niektórych grzybiczych.

Smak miętowy.

Skład
Substancją czynną jest: cetylopirydyniowy chlorek.

1 tabletka zawiera 1,5 mgc etylopirydyniowego chlorku jednowodnego.

Substancje pomocnicze: sorbitol, olejek miętowy, mentol, magnezu stearynian.

Lek nie zawiera cukru.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania doustnego, do ssania.
Tabletek nie należy rozgryzać.
Dorośli i młodzież: 1 tabletka co 1-2 godziny (maksymalnie 8 tabletek na dobę).

Dzieci powyżej 6 lat: 1 tabletka co 2-3 godziny (maksymalnie 6 tabletek na dobę).
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 Działanie
Halset jest lekiem stosowanym w chorobach gardła jako środek odkażający. Chlorek cetylopirydyniowy wykazuje łagodne działanie
odkażające - działa przeciwbakteryjnie (bakteriobójczo) i na grzyby (Candida albicans).

Wskazania
Zapobieganie i leczenie lekkich i średnio-ciężkich stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Halset:

w przypadku nadwrażliwości na chlorek cetylopirydyniowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nietolerancji fruktozy.

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 (pokrzywka, wysypka),
uczucie pieczenie w jamie ustnej,
nudności,
przemijające zaburzenia smaku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku wystąpienia wysypki lub innego objawu alergicznego należy skontaktować się z lekarzem.
Jeśli zakażenie lub ból gardła mają ciężki przebieg, towarzyszy mu gorączka (wysoka temperatura), ból głowy, nudności, wymioty, należy
skonsultować się z lekarzem, szczególnie, gdy po 3 dniach stosowania leku objawy nie ustąpią.

Lek zawiera sorbitol - stosowanie leku omówić z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Lek należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie zaleca się stosowania leku u dzieci poniżej 6 lat ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia się tabletką.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
BIOFARM
Wałbrzyska 13
Poznań
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