
 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

 

Gardimax Medica, 24 tabletki do ssania
 

Cena: 18,39 zł

Opis słownikowy

Dawka 5mg+1mg

Opakowanie 24 tabletki do ssania

Postać tabletki do ssania

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Chlorhexidini dihydrochloridum, Lidocaini
hydrochloridum

Wiek od 6 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania
W celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy
ustnej i gardła.

Działanie
Łagodzące dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i
gardła.

Dawkowanie

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę ssać powoli.
Dzieci w wieku od 6 lat: połowa dawki dla dorosłych (3 do 5 tabletek do ssania na dobę).
Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni. Jeśli po tym okresie nie nastąpi poprawa lub już w trakcie
stosowania pojawią się nowe dolegliwości i (lub) objawy ogólne, np. gorączka, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem.

Skład

Substancją czynną leku jest: dichlorowodorek chlorheksydyny 5 mg + chlorowodorek lidokainy 1 mg.
Pozostałe składniki to: sorbitol, magnezu stearynian, kwas cytrynowy bezwodny, lewomentol.

Przeciwwskazania

Uczulenie na substancje czynne (dichlorowodorek chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.
Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające
drgawki.
Dzieci w wieku poniżej 6 lat.
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Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach:

reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.
możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).
po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach.
Przebarwienia te można usunąć.

Przechowywanie

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

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać jedną tabletkę bezpośrednio po drugiej.
Należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii.
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości
w obszarze głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.
Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające
drgawki.
Nie wolno stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.
Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy).
Leku nie stosować jednocześnie z innymi lekami odkażającymi.
W okresie ciąży i karmienia piersią stosować w przypadku zdecydowanej konieczności wyłącznie po konsultacji z lekarzem.
Lek ten zawiera sorbitol. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Lek nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

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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