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Gardimax medica spray, (20 mg + 5 mg)/10 ml, aerozol do
stosowania w jamie ustnej, 30 ml
 

Cena: 22,91 zł

Opis słownikowy

Dawka (0,02g+5mg)/10ml

Opakowanie 30 ml

Postać aerozol do stosowania w jamie ustnej

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Chlorhexidini digluconatis solutio, Lidocaini
hydrochloridum

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 bólowe związane ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12 roku życia: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
Dzieci od 2,5 roku życia (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.
Skierować rozpylacz w kierunku gardła i nacisnąć jego dyszę.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: roztwór diglukonianu chłorheksydyny 20 mg/łO ml; chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml.
Pozostałe składniki to: etanol, glicerol, mentol, eukaliptol, sodu sacharynian, kwas cytrynowy jednowodny, woda oczyszczona.

Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na digiukonian chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy lub którykolwiek z pozostałych
składników leku.
Dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.
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Możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).
Przy długotrwałym i stałym stosowaniu mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia te można usunąć.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci w zamkniętym oryginalnym opakowaniu.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Leku nie należy stosować długotrwale. Nie należy stosować jedną dawkę po drugiej.
Należy ograniczyć stosowanie tego leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie
konieczne.
Należy unikać kontaktu z oczami i uszami. Jeżeli aerozol dostanie się do oczu. należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością
wody.
W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej I butelki na dobę) istnieje małe ryzy ko wystąpienia zmniejszenia kontroli
odruchu połykania.
Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające
drgawki.
Leku nie stosować jednocześnie z lekami na łagodne formy choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy).
Leku nie stosować jednocześnie z innymi środkami odkażającymi.
W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed
zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
Ten lek zawiera alkohol (42,5 % objętości etanolu), tzn. do 168 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,85 ml piwa lub 0,35 ml
wina w dawce. Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz
karmiących piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją.
Ten lek zawiera mentol: należy' zachować ostrożność przy stosowaniu u dzieci, u których w przeszłości występowały drgawki.
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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