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Glimbax 0,74 mg/ ml, roztwór do płukania jamy ustnej i
gardła, 200 ml
 

Cena: 27,59 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,74 mg/ ml

Opakowanie 200 ml

Postać roztwór do płukania jamy ustnej i gardła

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Opis
Glimbax, roztwór do płukania jamy ustnej i gardła. Zawiera substancję czynną diklofenak, który jest niesteroidowym lekiem
przeciwzapalnym. Lek wykazuje działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Wskazania
Leczenie objawowe 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).

Działanie

Przeciwbólowe.
Przeciwzapalne.

Dawkowanie

Płukanie jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę, 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.

Skład
Substancja czynna: diklofenak.
Jeden ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu).
Pozostałe składniki: cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat
brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.
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Przeciwwskazania

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Ciąża i okres karmienia piersią.
Uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
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).

Działania niepożądane
Podczas stosowania leku (zwłaszcza długotrwałego) mogą wystąpić objawy podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej (np. pieczenie) i
kaszel. Może również dojść do rozwoju reakcji nadwrażliwości. W takim przypadku należy przerwać stosowanie leku i skontaktować się
z lekarzem, który zaleci odpowiednie leczenie.
Nie można wykluczyć możliwości wystąpienia ogólnoustrojowych działań niepożądanych w przypadku połknięcia lub długotrwałego
stosowania leku Glimbax.

Przechowywanie
W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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