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Neo-Angin tabletki do ssania 36 szt
 

Nasza cena: 27,90 pln

Opis słownikowy

Dawka 1,2mg+0,6mg+5,9mg

Opakowanie 36 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent DIVAPHARMA GMBH

Rejestracja

Substancja
czynna

Alcohol dichlorobenzylum,
Amylmethacresolum, Levomentholum

Opis produktu
 

Nazwa: Neo-Angin
Postać: tabl.do ssania
Dawka: 1,2mg+0,6mg+5,9mg
Opakowanie: 36 tabl.
Skład: 

Jedna tabletka do ssania zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego (Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus), 0,6 mg
amylometakrezolu (Amylmetacresolum) i 5,9 mg lewomentolu (Levomentholum).

Substancje pomocnicze:

Jedna tabletka zawiera 1,14 g glukozy oraz 1,42 g sacharozy (patrz także punkt 4.3 i 4.4). Pełny wykaz substancji pomocniczych, patrz
punkt 6.1.

Wskazania: 

Produkt Neo-angin jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi
jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Przeciwwskazania: 

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników produktu.

Nietolerancja fruktozy.

Zaburzenia wchłaniania glukozy-galaktozy.
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Niedobór sacharazy-izomaltazy.

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Działania niepożądane: 

Działania niepożądane wymieniono poniżej według częstości występowania. Częstość występowania

określa się następująco:

Bardzo często (> =1/10)

Często (> =1/100 do 1

Niezbyt często (> =1/1 000 do 

Rzadko (> =1/10 000 do 

Bardzo rzadko (

Po podaniu produktu Neo-angin obserwowano następujące działania niepożądane:

Bardzo rzadko (

Mogą również wystąpić reakcje alergiczne.

Interakcje: 

Dotychczas nie stwierdzono klinicznie istotnych interakcji z innymi lekami podawanymi doustnie.

Dawkowanie: 

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

Powoli ssać lub rozpuszczać w jamie ustnej 1 tabletkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać tabletek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 tabletek w ciągu doby.

Pacjent nie powinien przyjmować produktu dłużej niż 4-5 dni bez zalecenia lekarza. Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Środki ostrożności: 

Neo-angin zawiera czerwień koszenilową (E 124), która może powodować reakcje alergiczne. Jedna tabletka zawiera 1,14 g glukozy oraz
1,42 g sacharozy. Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą.

Pacjenci z rzadkimi zaburzeniami związanymi z nietolerancją glukozy, nie powinni przyjmować produktu.

Prowadzenie pojazdów: 

Nie przeprowadzono badań nad wpływem produktu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przedawkowanie: 

Nie odnotowano przypadków przedawkowania produktu. W przypadku zażycia znacznie większej dawki leku niż zalecana może
wystąpić podrażnienie błony śluzowej żołądka i jelit. W takim przypadku zaleca się leczenie objawowe.

Ciąża: 
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Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania produktu u kobiet w ciąży. Badania przeprowadzone na zwierzętach
nie wykazały bezpośredniego lub pośredniego szkodliwego wpływu na rozwój zarodka i (lub) płodu, przebieg porodu lub rozwój
pourodzeniowy. Ze względu na niewystarczające dane niemożliwe jest dokładne określenie potencjalnego ryzyka dla płodu, dlatego
kobiety w ciąży powinny skonsultować się z lekarzem przed przyjęciem produktu. Należy zachować ostrożność zalecając lek kobietom
w ciąży lub karmiącym piersią.
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