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Gardimax medica lemon spray aer.dost.wj.us
 

Cena: 24,83 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 1 but.a 30ml

Postać aer.do st.w j.ustnej

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Jedna dawka leku zawiera: substancje czynne: 0,18mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny, 0,04 mg chlorowodorku lidokainy oraz
substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, sukraloza E955, etanol 96%, glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, woda
oczyszczona.

Działanie:
Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania w przebiegu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej. Spray Gardimax Medica lemon
zawiera dwie substancje czynne – chlorowodorek lidokainy oraz chlorheksydynę. Chlorowodorek lidokainy działa miejscowo
znieczulająco, natomiast chlorheksydyna wykazuje działanie przeciwbakteryjne.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Gardimax Medica lemon spray wskazany w objawowym leczeniu dolegliwości bólowych towarzyszących stanom
zapalnym (podrażnieniom w przebiegu stanów zapalnych) gardła i jamy ustnej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy unikać kontaktu z uszami i oczami.
Należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, kobiet w ciąży i karmiących piersią, osób uzależnionych od alkoholu, osób
cierpiących z powodu epilepsji bądź chorób wątroby (ze względu na zawartość alkoholu). Preparat zawiera również glikol propylenowy,
który może wywoływać symptomy alkoholopodobne. Preparat może być stosowany przez diabetyków, gdyż nie zawiera cukru.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku. Nie stosować u dzieci poniżej 30. miesiąca życia.

Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy niepożądane: reakcje alergiczne skóry i błony śluzowej; zaburzenia smaku; uczucie
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pieczenia w obrębie języka; ostre reakcje alergiczne; brązowe przebarwienia na zębach (przy długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny).

Dawkowanie:
Należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza. Dorośli, dzieci powyżej 12. roku życia: jednorazowo aplikować 3-5 dawek, stosować
6-10 razy na dobę. Dzieci powyżej 30. miesiąca życia: jednorazowo aplikować 2-3 dawki, stosować 3-5 razy na dobę. Rozpylać
bezpośrednio w jamie ustnej. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania maksymalnie 3-4 dni.
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