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Gardimax medica lemon spray, (2 mg + 0,5 mg)/ml aerozol
do jamy ustnej, 30 ml
 

Cena: 38,09 zł

Opis słownikowy

Marka Gardimax

Postać spray

Producent Tactica Pharmaceuticals

Rejestracja Lek bez recepty

Opis produktu
 

Opis Gardimax medica lemon spray, (2 mg + 0,5 mg)/ml aerozol do jamy ustnej, 30 ml

Opis

Aerozol do stosowania w jamie ustnej.

Skład

Substancją czynna leku jest roztwór diglukonianu chlorheksydyny 2 mg/ml z chlorowodorkiem lidokainy 0,5 mg/ml.

Pozostałe składniki leku: aromat cytrynowy, sukraloza (E 955), glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, etanol 96 %,
woda oczyszczona.

Dawkowanie

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

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, należy skontaktować się z lekarzem.
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Dorośli i dzieci w wieku od 12 lat: 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 2,5 roku (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.

Skierować rozpylacz w kierunku gardła i nacisnąć pompkę.

Wskazania

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w
przebiegu stanów zapalnych gardła i jamy ustnej.

Gardimax medica lemon spray nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków.

Przeciwwskazania

Nie przyjmować leku Gardimax medica lemon spray jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diglukonian
chlorheksydyny lub chlorowo lidokainy lub którykolwiek z pozostałych składników leku Gardimax medica lemon spra.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W rzadkich przypadkach: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek),
reakcje anafilaktyczne. Możliwość pojawienia sie zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Lek Gardimax medica lemon spray zawiera alkohol i glikol propylenowy

Lek ten zawiera alkohol (29,7 % objętości etanolu tzn. do 180 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,54 ml piwa lub (0,22 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.

Gardimax medica lemon spray zawiera glikol propylenowy, który może powodować symptomy alkoholopodobne.

Stosowanie innych leków

Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować.

Ciąża i karmienie piersią

W okresie ciąży i karmienia piersią przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).
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