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Inovox Express smak miodowo – cytrynowy, 24 pastylki
 

cena: 18,63 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 24 pastyl.

Postać pastylki do ssania

Producent USP ZDROWIE

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Inovox Express smak miodowo – cytrynowy to lek o dzia?aniu znieczulaj?cym. Ju? po 3 minutach uwalnia
substancje antyseptyczne, które odka?aj? gard?o i jam? ustn?.

Wskazania
 Stosuje si? w celu miejscowego ?agodzenia bólu gard?a u doros?ych i m?odzie?y w wieku powy?ej 12 lat.

Dawkowanie
 Doro?li i m?odzie? w wieku powy?ej 12 lat: co 2-3 godziny powoli rozpuszcza? w jamie ustnej jedn? pastylk?;
stosowa? maksymalnie do 8 pastylek w ci?gu doby (maksymalnie 4 pastylki u m?odzie?y). Nie
umieszcza? pomi?dzy dzi?s?em a policzkiem.

Nie stosowa? tego leku u dzieci w wieku poni?ej 12 lat.

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? leku Inovox Express:
- je?li pacjent ma uczulenie na chlorowodorek lidokainy lub inne amidowe ?rodki miejscowo znieczulaj?ce,
amylometakrezol, alkohol 2,4-dichlorobenzylowy lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku
- u dzieci w wieku poni?ej 12 lat nie nale?y stosowa? tego leku.

Inovox Express w czasie ci??y
 Nie zaleca si? stosowania leku w ci??y oraz podczas karmienia piersi?.

Sk?ad
 1 pastylka Inovox Express zawiera: Substancje czynne: chlorowodorek lidokainy (2 mg), amylometakrezol
(0,6 mg), alkohol 2,4-dichlorobenzylowy (1,2 mg). Substancje pomocnicze: Lewomentol, Sacharyna sodowa
(E 954), Sacharoza, Glukoza ciek?a, ?ó?cie? pomaranczowa (E 110), Czerwien koszenilowa (E 124), Kwas
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cytrynowy jednowodny (E 330), Aromat pomaranczowy.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Zi?bicka 40,
50-507 Wroc?aw
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