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Gardimax medica lemon tabl.dossania *24 t
 

Cena: 20,87 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 24 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Skład:
Substancje czynne leku zawarte w jednej tabletce do ssania: chlorheksydyny dichlorowodorek – 5mg i lidokainy chlorowodorek – 1mg.
Pozostałe składniki to: sorbitol, magnezu stearynian, aspartam (E 951), aromat cytrynowy 501050 AP0551, acesulfam potasowy (E 950).

Działanie:
Tabletki do ssania wskazane do stosowania w leczeniu objawowym dolegliwości bólowych związanych z podrażnieniem lub stanami
zapalnymi jamy ustnej i gardła. Substancje czynne zawarte w leku Gardimax Medica lemon to dichlorowodorek chlorheksydyny oraz
chlorowodorek lidokainy. Chlorowodorek lidokainy działa miejscowo znieczulająco, natomiast dichlorowodorek chlorheksydyny działa
przeciwbakteryjnie.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Gardimax Medica lemon wskazany do stosowania objawowego jako lek łagodzący ból towarzyszący stanom
zapalnym i podrażnieniu w przebiegu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Należy chronić przed wilgocią. Preparat nie
nadaje się do stosowania długotrwałego. Kobiety w ciąży oraz karmiące piersią powinny skonsultować z lekarzem możliwość
zastosowania leku. Lek Gardimax Medica lemon zawiera aspartam (źródło fenyloalaniny, należy zachować ostrożność w przypadku
osób chorych na fenyloketonurię) i sorbitol (należy zachować ostrożność w przypadku osób z nietolerancją niektórych cukrów; sorbitol
ma delikatne działanie przeczyszczające).

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów. Nie
stosować u dzieci poniżej 6. roku życia.
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Działania niepożądane:
Podczas stosowania leku mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku wystąpienia ciężkiej reakcji uczuleniowej (m.in. omdlenia,
osłabienie, trudności w połykaniu, trudności w oddychaniu, obrzęk gardła, języka, warg, twarzy lub innej części ciała, wysypka, świąd)
należy natychmiast przerwać stosowanie leku, a także skonsultować się z lekarzem, ewentualnie udać się do najbliższego szpitala.
Działania niepożądane występujące rzadko: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej),
złuszczanie się błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk ślinianek), ciężka reakcja uczuleniowa. Działania niepożądane o nieznanej częstości
występowania: zaburzenia smaku, uczucia pieczenia na języku, po długotrwałym stosowaniu mogą pojawić się przemijająco brązowe
przebarwienia na języku oraz na zębach (przebarwienia te można usunąć).

Dawkowanie:
Stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub według zaleceń na ulotce. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości zaleca się skonsultować
z lekarzem lub farmaceutą. Zalecana dawka dobowa dla osób dorosłych: 6-10 tabletek. Zalecana dawka dobowa dla dzieci powyżej 6.
roku życia: 3-5 tabletek. Tabletki należy ssać powoli. Lek przeznaczony jest do krótkotrwałego stosowania objawowego, dlatego jeśli po
3-4 dniach przyjmowania leku nie nastąpi poprawa lub objawy się pogorszą, należy skontaktować się z lekarzem.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 22-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.tcpdf.org

