
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Inovox Express smak miod-cytr. 24 past.
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2mg+0,6mg+1,2mg

Opakowanie 24 pastyl.

Postać TABLETKI DO SSANIA

Producent US PHARMACIA SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Lidocainum, Amylmetacresolum, Alcohol be

Opis produktu
 

O produkcie
Inovox Express, pastylki twarde, smak miodowo-cytrynowy, 24 szt.

Opis
INOVOX Express to lek miejscowo łagodzący ból gardła. Jego składniki wykazują również działanie odkażające.

Smak miodowo-cytrynowy.

Skład
Substancjami czynnymi leku są lidokainy chlorowodorek, amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy.

Jedna pastylka twarda zawiera:

Lidokainy chlorowodorku - 2,00 mg,
Amylometakrezol - 0,60 mg,
Alkohol 2,4-dichlorobenzylowy - 1,20 mg.
Substancje pomocnicze: olejek mięty polnej z obniżoną zawartością mentolu, żółcień chinolinowa (E104), sodowa sacharyna (E954),
kwas winowy (E334), sacharoza, glukoza ciekła, żółcień pomarańczowa (E110), aromat cytrynowy, substancja o smaku miodu.

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.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: co 2 do 3 godzin powoli rozpuszczać w jamie ustnej jedną pastylkę.

Stosować maksymalnie do 8 pastylek w ciągu 24 godzin (maksymalnie 4 pastylki u młodzieży).
Nie umieszczać pomiędzy dziąsłem a policzkiem.
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 Jeśli po upływie 2 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Leku nie zaleca się stosować dłużej niż 5 dni. Dłuższe stosowanie może wpłynąć na naturalną florę bakteryjna występującą w gardle.

Działanie
Inovox Express zawiera antyseptyki - amylometakrezol i alkohol 2,4-dichlorobenzylowy oraz środek miejscowo znieczulający do gardła -
lidokainy chlorowodorek. Antyseptyki odpowiadają za działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze. Substancje te wykazują również
właściwości przeciwwirusowe. Połączenie antyseptyków z lidokainą sprawa, że lek działa przeciwbólowo i ułatwia przełykanie.

Wskazania
Inovox Express stosuje się do:

miejscowego leczenia antyseptycznego stanów zapalnych gardła i jamy ustnej,
łagodzenie objawów bólu gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Inovox Express:

Jeśli pacjent ma uczulenie na lidokainy chlorowodorek lub inne amidowe miejscowe środki znieczulające, amylometakrezol, alkohol
2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Należy przerwać stosowanie leku Inovox Express i natychmiast skontaktować się z lekarzem, jeśli u pacjenta wystąpią objawy obrzęku
naczynioruchowego, takie jak: obrzęk twarzy, języka lub gardła, trudności w połykaniu, pokrzywka i trudności w oddychaniu.

Rzadko występujące działania niepożądane (nie częściej niż u 1 osoby na 1000): reakcje nadwrażliwości (pieczenie, świąd), obrzęk
naczynioruchowy, pieczenie w gardle i nieprzyjemny smak.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek może powodować drętwienie języka i zwiększać ryzyko ugryzienia się.
Przed zastosowaniem u astmatyków należy skontaktować się z lekarzem.
Należy przestrzegać zalecanego dawkowania: lek przyjmowany w dużych dawkach lub długotrwale,może wpływać na serce lub układ
nerwowy i może powodować drgawki.

Leku nie należy stosować, jeśli w jamie ustnej i gardle występują większe niezagojone rany.
Lek może być szkodliwy dla zębów.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 30°C.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także lekach,
które pacjent planuje przyjmować.

W szczególności należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o przyjmowaniu któregokolwiek z leków wymienionych poniżej, ponieważ
może być konieczne dostosowanie ich dawki:

leki blokujące receptory beta (stosowane w leczeniu niewydolności serca lub choroby tętnic) lub leki zawierające cymetydynę
(stosowane w leczeniu wrzodów żołądka),
inne środki miejscowo znieczulające (amidowe),
leki stosowane w leczeniu chorób serca, takie jak meksyletyna lub prokainamid,
leki, takie jak fluwoksamina (stosowane w leczeniu depresji),
antybiotyki, takie jak erytromycyna, lub itrakonazol.
Mimo, że nie powinny wystąpić żadne interakcje, nie należy przyjmować innych środków antyseptycznych do stosowania w jamie ustnej
lub gardle podczas stosowania leku Inovox Express.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Nie należy stosować tego leku przed posiłkiem lub wypiciem napoju. Przyjęcie leku przed posiłkiem może u niektórych pacjentów
zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia się.
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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.

Nie zaleca się stosowania leków w trakcie ciąży i karmienia piersią.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować tego leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

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.

Podmiot odpowiedzialny
US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Producent
US PHARMACIA WROCLAW
Ziębicka 40
Wrocław
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