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OROFAR TOTAL ACTION, aerozol do stosowania w jamie
ustnej, 30 ml
 

cena: 22,99 PLN

Opis słownikowy

Postać aerozol

Problem ból gardła

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji lek OTC

Zastosowanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe,
przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe

Opis produktu
 

OROFAR TOTAL ACTION - działanie:

przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, przeciwgrzybicze, przeciwbólowe

OROFAR TOTAL ACTION - wskazania:

w zakażeniach gardła, w zakażeniach jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej jamy ustnej – afty),
pomocniczo może być stosowany w leczeniu zapalenia migdałków (angina)

OROFAR TOTAL ACTION - skład:

1 ml roztworu zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku; pozostałe składniki: etanol 96% v/v, glicerol,
olejek miętowy, mentol, kwas solny 0,1 N, woda oczyszczona

OROFAR TOTAL ACTION - dawkowanie:

dzieci w wieku powyżej 6 lat - zalecana dawka to 2-3 rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu, w razie potrzeby dawkę
można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami (aplikować
pod kontrolą osoby dorosłej, nie stosować u dzieci, które w czasie podawania leku nie potrafią wstrzymać oddechu); dorośli - 4
rozpylenia aerozolu na tylną ścianę gardła w miejscu bólu, w razie potrzeby dawkę można powtórzyć 3 do 6 razy na dobę z
zachowaniem 2-3 godzinnych odstępów czasowych między kolejnymi aplikacjami

OROFAR TOTAL ACTION - przeciwwskazania:

czulenie na benzoksoniowy chlorek lub inne czwartorzędowe sole amoniowe, którykolwiek z pozostałych składników tego leku, lidokainy
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chlorowodorek lub inne miejscowo znieczulające leki amidowe

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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