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Glimbax, 0,74 mg / ml (0,074%), roztwór do płukania jamy
ustnej i gardła, 200 ml
 

Cena: 30,15 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać rozt.do płuk.j.ust.i gardła

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Glimbax, 0,74 mg / ml (0,074%), roztwór do płukania jamy ustnej i gardła, 200ml

Lek Glimbax zawiera jako substancję czynną diklofenak o działaniu przeciwzapalnym, przeciwobrzękowym, przeciwbólowym.

Skład
Substancją czynną leku jest diklofenak.
Jeden ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu).

Inne składniki leku to cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat
brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.

Dawkowanie
Lek Glimbax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty lub informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku
wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą.

Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml roztworu (1
miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60 sekund. Po użyciu roztwór
należy wypluć.

Działanie
Glimbax zawiera jako substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym (NLPZ). Podczas stosowania
miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła diklofenak wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.
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Wskazania
Lek Glimbax stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł,
zapalenia jamy ustnej, zapalenia gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Glimbax:
jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników
leku Glimbax,
jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny),
u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://www.tcpdf.org

