Należy zapoznać się z właściwościami leku przed zastosowaniem
Ulotka dla pacjenta

neo-angin N
PŁYN DO INHALACJI Z ATOMIZERA
Alcoholum dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Mentholum
Płyn do inhalacji z atomizera (14,58 mg + 2,92 mg + 0,87 mg)/ml
Skład:
1 ml płynu zawiera substancje czynne:
alkohol 2,4-dichlorobenzylowy
p-pentylo-m-krezol
mentol

14,58 mg
2,92 mg
0,87 mg

oraz substancje pomocnicze:
olejek z anyżu gwiaździstego
olejek miętowy
etanol 96 %
glikol propylenowy

1,22 mg
0,28 mg
0,2 g
0,764 g

Opis działania:
Preparat neo-angin N zawiera substancje czynne:
alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i p-pentylo-m-krezol o działaniu bakteriobójczym na większoć
Gram-dodatnich i Gram-ujomnych bakterii wywołujących infekcje w jamie ustnej i gardła, a
także przeciwgrzybiczym na grzyby powodujące pleśniawki.
neo-angin N ma przyjemny smak i jest dobrze tolerowany.
Wskazania:
Zakażenia błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na składniki preparatu.
Nie stosować u dzieci poniżej 6 lat.
Ostrzeżenia i zalecane środki ostrożności:
W przypadku utrzymującego się przez kilka dni bólu gardła, lub występowania takich
objawów jak kaszel i gorączka, pacjent powinien skonsultować się z lekarzem.
Glikol propylenowy może powodować wystąpienie alergii. Preparat zawiera etanol-0,036 ml
96 % etanolu w pojedynczej dawce. Etanol może powodować szkodliwe działanie u
pacjentów z uszkodzoną wątrobą, padaczką, uszkodzeniami mózgu, chorobami umysłowymi
oraz u alkoholików.
Stosowanie leku podczas ciązy i karmienia piersią:
Wpływ substancji czynnych na kobiety ciężarne i karmiące nie jest znany. Ze względu na
zawartość etanolu preparatu nie stosować u kobiet w ciąży i karmiących piersią.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu:
Preparat zawiera minimalną ilość alkoholu etylowego. Stosowany zgodnie z zaleceniami
producenta, nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów, obsługę maszyn i
sprawność psychofizyczną.

Dawkowanie:
Rozpyłść preparat na miejsca zmienione chorobowo kilkakrotnie w ciągu dnia (do 6 razy na
dobę), każdorazowo dwukrotnie naciskając głowicę. Każde naciśnięcie głowicy uwalnia
dokładnie odmierzoną dawkę leku. Dwukrotne rozpylenie leku odpowiada 1 dawce.
Sposób użycia:
Po zdjęciu kapturka ochronnego należy rozpylić dawkę roztworu w obrębie jamy ustnej
poprzez dwukrotne naciśnięcie głowicy.
Nie stosować preparatu po upływie terminu ważnosci.
Przedawkowanie:
Dotychczas objawow przedawkowania nie stwierdzono. W razie przedawkowania preparatu
należy skonsultować się z lekarzem.
Działania niepożądane:
Może wystąpić nadwrażliwość na składniki preparatu.
Dostępne opakowania:
Butelka o zawartosci 15 lub 30 ml.
Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w temperaturze do 25 °C.
Podmiot odpowiedzialny:
DIVAPHARMA GmbH,
D-12274 Berlin, Niemcy
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