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OROFAR Total Action aerozol 30 ml
 

Cena: 20,90 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2mg+1,5mg)/ml

Opakowanie 30 ml

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent NOVARTIS

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

WskazaniaOROFAR aerozol 30mlinfekcje gardła;infekcje jamy ustnej (stany zapalne dziąseł, zakażenia i owrzodzenia błony śluzowej
jamy ustnej – afty);ból gardła towarzyszący przeziębieniom, zapaleniu gardła, zapaleniu krtani;pomocniczo może być stosowany w
leczeniu zapalenia migdałków (angina);zapobieganie tworzenia się bakteryjnej płytki nazębnej;DziałaniePrzeciwbólowe,
przeciwwirusowe, przeciwbakteryjne oraz przeciwgrzybicze.Sposób użycia Dorośli: Orofar Total Action aerozol rozpylać w jamie ustnej
lub na tylną ścianę gardła trzy do sześciu razy na dobę. Trzymając pojemnik pionowo rozpylić cztery razy przy każdym użyciu. Dzieci
powyżej 6 lat: Przy każdym użyciu rozpylać dwa – trzy razy. Produktu leczniczego Orofar Total Action nie należy stosować u dzieci w
wieku poniżej 6 lat, gdyż leki miejscowo znieczulające mogą powodować przemijające zaburzenia połykania i zwiększać ryzyko
zachłyśnięcia. U dzieci produkt należy stosować pod kontrolą osoby dorosłej. Nie należy stosować u dzieci, które w czasie podawania
produktu nie potrafią wstrzymać oddechu.Sposób podawania: 1-zdjąć z pojemnika zatyczkę ochronną; 2-lekko dociskając nałożyć na
pojemnik końcówkę dozownika; 3-przed pierwszym użyciem należy kilka razy nacisnąć pompkę z dala od twarzy do czasu rozpylenia
jednej dawki aerozolu w powietrze; 4-butelkę należy trzymać pionowo, a aerozol rozpylać na tylną ścianę gardła; w czasie podawania
preparatu należy wstrzymać oddech; 5-po każdorazowym użyciu końcówka dozownika powinna być zdezynfekowana (za pomocą
chusteczki zwilżonej niewielką ilością płynu Orofar Total Action) i wysuszona; 6-w celu uniknięcia rozprzestrzeniania się zakażenia
dozownik powinien być stosowany przez jedną osobę; 7-po zastosowaniu preparatu zdjąć końcówkę dozownika i przechowywać ją
razem z produktem w opakowaniu zewnętrznym; 8-nie należy stosować, gdy dozownik jest zniszczony.Dzieci i młodzież Produktu nie
należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Osoby starsze Brak danych dotyczących stosowania produktu u osób starszych.
Produktu Orofar Total Action nie należy stosować dłużej niż 7 dni bez konsultacji z lekarzem.WażnePrzeciwwskazania: Nadwrażliwość
na chlorek benzoksoniowy i inne czwartorzędowe sole amoniowe. Nadwrażliwość na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Nadwrażliwość na lidokainy chlorowodorek lub inne substancje miejscowo znieczulające z grupy amidów.SkładJeden ml roztworu
zawiera 2 mg benzoksoniowego chlorku i 1,5 mg lidokainy chlorowodorku. Jedna dawka zawiera 0,2798 mg benzoksoniowego chlorku i
0,2098 mg lidokainy chlorowodorku. Substancja pomocnicza o znanym działaniu: etanol. Jeden ml aerozolu zawiera 93,8 mg/ml etanolu
96%.
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