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Navodilo za uporabo 

 

Strepsils z okusom medu in limone 0,6 mg/1,2 mg pastile 

amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol 

 

Pred začetkom uporabe zdravila natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne 

podatke! 

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali 

farmacevta. 

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati. 

- Posvetujte se s farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet. 

- Če opazite kateri koli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. Posvetujte 

se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. Glejte poglavje 4. 

- Če se znaki vaše bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom. 

 

Kaj vsebuje navodilo 

1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone 

3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone 

4. Možni neželeni učinki 

5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone 

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

 

1. Kaj je zdravilo Strepsils z okusom medu in limone in za kaj ga uporabljamo 

 

Amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol imata antiseptične lastnosti. 

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone je namenjeno za ublažitev simptomov vnetja žrela in 

okužb v ustih in žrelu. 

 

 

2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Strepsils z okusom medu in limone  

 

Ne uporabljajte zdravila Strepsils z okusom medu in limone 

- če ste alergični na amilmetakrezol ali 2,4-diklorobenzilalkohol ali katero koli sestavino tega 

zdravila (navedeno v poglavju 6). 

- pri otrocih, mlajših od 6 let. 

 

Opozorila in previdnostni ukrepi 

Pred začetkom uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone se posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. 

Če že dlje časa kašljate ali če ste hripavi, se posvetujte z zdravnikom. 

 

Priporočenih odmerkov zdravila Strepsils z okusom medu in limone ne smete preseči. 

Uporabite najmanjši učinkovit odmerek za najkrajše možno trajanje zdravljenja. 

 

Če se znaki bolezni poslabšajo ali ne izboljšajo v treh dneh, se posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. 

 

Druga zdravila in zdravilo Strepsils z okusom medu in limone 

Obvestite zdravnika ali farmacevta, če jemljete, ste pred kratkim jemali ali pa boste morda začeli 

jemati katero koli drugo zdravilo. 

 

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone skupaj s hrano in pijačo 

Ni znano, da bi hrana in pijača vplivali na učinke zdravila. 
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Nosečnost, dojenje in plodnost 

Če ste noseči ali dojite, menite, da bi lahko bili noseči ali načrtujete zanositev, se posvetujte z 

zdravnikom ali farmacevtom, preden vzamete to zdravilo. 

 

Ker ni dovolj podatkov o varnosti uporabe zdravila Strepsils z okusom medu in limone med 

nosečnostjo in dojenjem, uporaba v teh obdobjih ni priporočljiva. 

 

Podatki o vplivu zdravila Strepsils z okusom medu in limone na plodnost niso na voljo. 

 

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev 

Ni znano, da bi zdravilo vplivalo na sposobnost upravljanja vozil in strojev. 

 

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone vsebuje glukozo in saharozo 

Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate nekaterih sladkorjev, se pred uporabo tega zdravila 

posvetujte z zdravnikom. 

 

 

3. Kako uporabljati zdravilo Strepsils z okusom medu in limone  

 

Pri uporabi tega zdravila natančno upoštevajte napotke v tem navodilu ali navodila zdravnika ali 

farmacevta. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Priporočeni odmerek je: 

Odrasli: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo.  

Največji dnevni odmerek zdravila je 12 pastil. 

 

Uporaba pri otrocih in mladostnikih 

Otroci, starejši od 6 let, in mladostniki: na 2 do 3 ure v ustih počasi raztopite eno pastilo. Največji 

dnevni odmerek zdravila je 6 pastil. 

Zdravilo ni primerno za otroke, mlajše od 6 let. 

 

Starostniki: posebno prilagajanje odmerka ni potrebno. 

 

Neposredno po uporabi zdravila ne uživajte hrane ali pijače, da le-ta ne bi pospešila 

odstranjevanja zdravila z ustne sluznice in žrela. 
 

Če menite, da je učinek zdravila premočan ali prešibak, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Strepsils z okusom medu in limone, kot bi smeli 

Če ste uporabili večji odmerek zdravila, kot bi smeli, se takoj posvetujte z zdravnikom ali 

farmacevtom. Preveliko odmerjanje lahko povzroči želodčne in črevesne težave. 

 

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Strepsils z okusom medu in limone  

Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek. 

 

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

 

 

4. Možni neželeni učinki 

 

Kot vsa zdravila ima lahko tudi to zdravilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. 

 

Spodnji seznam neželenih učinkov se nanaša na kratkotrajno uporabo zdravila Strepsils z okusom 

medu in limone. V primeru dolgotrajnega zdravljenja kroničnih težav se lahko pojavijo dodatni 

neželeni učinki. 
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Možni neželeni učinki, ki se lahko pojavijo: 

 

Občasni (pojavijo se lahko pri največ 1 od 100 bolnikov): 

- preobčutljivost, otekanje ust in žrela, draženje žrela, mravljinčenje v ustih, neprijeten občutek v 

ustih, izpuščaj 

 

Redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 1.000 bolnikov):  

- pekoča bolečina v jeziku 

 

Zelo redki (pojavijo se lahko pri največ 1 od 10.000 bolnikov): 

- prebavne motnje, slabost  

 

Neznana pogostnost (ni mogoče oceniti iz razpoložljivih podatkov): 

- bolečina v trebuhu 

 

Poročanje o neželenih učinkih 

Če opazite katerega koli izmed neželenih učinkov, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Posvetujte se tudi, če opazite neželene učinke, ki niso navedeni v tem navodilu. O neželenih učinkih 

lahko poročate tudi neposredno na: 

Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 

Sektor za farmakovigilanco 

Nacionalni center za farmakovigilanco 

Slovenčeva ulica 22 

SI-1000 Ljubljana 

Tel: +386 (0)8 2000 500 

Faks: +386 (0)8 2000 510 

e-pošta: h-farmakovigilanca@jazmp.si 

spletna stran: www.jazmp.si. 

S tem, ko poročate o neželenih učinkih, lahko prispevate k zagotovitvi več informacij o varnosti tega 

zdravila. 

 

 

5. Shranjevanje zdravila Strepsils z okusom medu in limone  

 

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom! 

 

Tega zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg 

oznake ˝Uporabno do:˝. Rok uporabnosti zdravila se izteče na zadnji dan navedenega meseca. 

 

Zdravilo shranjujte pri temperaturi do 25 C. 

 

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja 

zdravila, ki ga ne uporabljate več, se posvetujte s farmacevtom. Taki ukrepi pomagajo varovati okolje. 

 

 

6. Vsebina pakiranja in dodatne informacije 

 

Kaj vsebuje zdravilo Strepsils z okusom medu in limone  

- Zdravilni učinkovini sta amilmetakrezol in 2,4-diklorobenzilalkohol.  

 Ena pastila vsebuje 0,6 mg amilmetakrezola in 1,2 mg 2,4-diklorobenzilalkohola. 

- Druge sestavine zdravila so: med, vinska kislina, eterično olje poprove mete, eterično olje 

limone brez terpenov, kinolinsko rumeno (E104), tekoča glukoza in tekoča saharoza. 

 

Izgled zdravila Strepsils z okusom medu in limone in vsebina pakiranja 

Zdravilo Strepsils z okusom medu in limone je na voljo v obliki rumenih, okroglih pastil s Strepsils 

“S” zaščitnim znakom na obeh straneh. 
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Na voljo je v škatli iz pločevine z 12 pastilami (1 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC in 

aluminijaste folije) in v kartonski škatli s 24 pastilami (2 x 12 pastil v pretisnem omotu iz PVC/PVDC 

in aluminijaste folije).  

 

Na trgu morda ni vseh navedenih pakiranj. 

 
Način izdajanja zdravila 

Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah. 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom in proizvajalec 

 

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 

Reckitt Benckiser d.o.o. 

Ulica grada Vukovara 269D 

10000 Zagreb 

Hrvaška  

 

Proizvajalca 

Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Thane Road, Nottingham, NG90 2DB, 

Velika Britanija 

 

RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemska 

 

Navodilo je bilo nazadnje revidirano dne 20. 6. 2019 

 


