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Corsodyl 0,2%, płyn do stosowania w jamie ustnej o smaku
miętowym, 300 ml
 

Cena: 23,91 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,2 %

Opakowanie 300 ml

Postać płyn do stosowania w jamie ustnej

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Chlorhexidini gluconas

Opis produktu
 

Opis

Corsodyl 0,2%, płyn do stosowania w jamie ustnej o smaku miętowym zawiera glukonian chlorheksydyny o działaniu
przeciwbakteryjnym.

Wskazania

Hamowanie tworzenia się płytki nazębnej.
Pomocniczo w leczeniu i zapobieganiu zapalenia dziąseł oraz do utrzymania higieny jamy ustnej, zwłaszcza w sytuacjach, gdy
nie można właściwie szczotkować zębów (np. po zabiegach chirurgicznych w obrębie jamy ustnej oraz u pacjentów
upośledzonych fizycznie lub umysłowo).
Do stosowania po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu w celu przyspieszenia gojenia się dziąseł.
Wspomaganie leczenia aft oraz zakażeń jamy ustnej drożdżakami (np. odprotezowe zapalenie jamy ustnej oraz pleśniawki).

Działanie
Przeciwbakteryjne.

Dawkowanie

2 razy na dobę, przez około jedną minutę dokładnie płukać usta 10 ml płynu.
Przed zabiegiem stomatologicznym: płukać usta 10 ml preparatu przez jedną minutę.
W leczeniu zapalenia jamy ustnej wywołanym przez protezy zębowe: po umyciu protez 2 razy dziennie moczyć je w płynie
Corsodyl przez piętnaście minut.
Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba, że lekarz zaleci inaczej.
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Skład

Substancją czynną leku jest glukonian chlorheksydyny.
Pozostałe składniki to: glicerol, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sorbitol ciekły niekrystalizujący, aromat Optamint
291616, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie na chlorheksydynę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.

Działania niepożądane

Bardzo częste działania niepożądane (występujące u więcej niż 1 na 10 pacjentów): obłożony język.
Częste działania niepożądane (występujące u mniej niż 1 na 10 pacjentów, ale u więcej niż 1 na 100 pacjentów): suchość i
uczucie pieczenia w jamie ustnej, brak smaku/zaburzenie smaku, ból języka, zaburzenia czucia (parestezje)/niedoczulica w
obrębie jamy ustnej.
Pojedyncze zgłoszenia: wysypka, przebarwienie zębów i języka, podrażnienie jamy ustnej, złuszczanie się i (lub) obrzęk błony
śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek przyusznych, trudności z oddychaniem, nadwrażliwość i reakcje anafilaktyczne (obrzęk
warg, języka, gardła twarzy).

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Niektóre składniki past do zębów osłabiają działanie substancji czynnej - chlorheksydyny. Dlatego nie należy stosować płynu
Corsodyl bezpośrednio po umyciu zębów.
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać połknięcia.

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