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STREPSILS INTENSIVE 24 tabletki do ssania
 

Cena: 24,45 PLN

Opis słownikowy

Dawka 8,75 mg

Opakowanie 24 tabl.(3 blist.po 8 szt

Postać tabl.do ssania

Producent RECKITT BENCKISER

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Opis 

 

STREPSILS INTENSIVE 24 tabletki do ssania

 

Wskazania  

Krótkotrwałe objawowe leczenie bólu gardła. 

 

Działanie

Strepsils Intensive® to silny niesteroidowy lek przeciwzapalny (NLPZ) o działaniu miejscowym na ostry ból gardła. Nie ma silniejszego
leku na ból gardła w Polsce*. W przeciwieństwie do suplementów diety i pastylek do ssania niezawierających substancji leczniczych
Strepsils zapewnia udowodnione klinicznie, szybkie i skuteczne łagodzenie bólu gardła. 

- Dzięki unikalnej formule flurbiprofenu działa podwójnie - uśmierza silny ból oraz zwalcza jego przyczynę - stan zapalny.- Leczy stany
zapalne wywołane przez wirusy i bakterie.- Przynosi szybką i długotrwałą ulgę ulgę w bólu gardła, aż do 3 godzin.*Wśród klasycznych
NLPZ stosowanych miejscowo.
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Sposób użycia

Ssij powoli jedną tabletkę co 3 do 6 godzin w zależności od potrzeby. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 5 tabletek na dobę. Nie
podawać dzieciom poniżej 12. roku życia.  

 

Przeciwwskazania

Pacjenci z nadwrażliwością na flurbiprofen, kwas acetylosalicylowy, inne niesterydowe leki przeciwzapalne (NLPZ) lub którąkolwiek
substancję pomocniczą, z chorobą wrzodową żołądka i (lub) dwunastnicy czynną lub w wywiadzie, perforacją lub krwawieniem, również
tymi następującymi po zastosowaniu innych NLPZ, przyjmujący inne NLPZ, w tym COX-2, u których po przyjęciu kwasu
acetylosalicylowego lub innych NLPZ występowały kiedykolwiek w przeszłości objawy alergii w postaci nieżytu błony śluzowej nosa,
pokrzywki lub astmy oskrzelowej, w III trymestrze ciąży, z ciężką niewydolnością serca.

 

Skład

Jedna tabletka zawiera: 

8,75 mg flurbiprofenuFlurbiprofen wykazuje silne działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne na skutek hamowania syntezy
prostaglandyn. Działanie przeciwbólowe flurbiprofenu potwierdzono w modelach eksperymentalnych bólu, spowodowanego przez
różnego rodzaju bodźce (chemiczne, mechaniczne i termiczne).

Podmiot odpowiedzialny: Reckitt Benckiser (Poland) S.A.

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
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