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GARDIMAX MEDICA LEMON spray - 30ml
 

Cena: 25,68 zł

Opis słownikowy

OPAKOWANIE 1 but.a 30ml

POSTAĆ SPRAY

PRODUCENT TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

REJESTRACJA LEK BEZ RECEPTY

SUBSTANCJA
CZYNNA

Chlorhexidini digluconatis solutio, Lido

Opis produktu
 

Opis produktu
Preparat złożony zawierający 2 substancje czynne: chlorheksydynę oraz lidokainę. Chlorheksydyna to substancja odkażająca
(antyseptyk), o działaniu przeciwbakteryjnym i przeciwdrożdżakowym. Skuteczna wobec bakterii Gram-dodatnich i drożdżaków, działa
słabiej wobec bakterii Gram-ujemnych. Stosowana w miejscowym leczeniu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła.
Lidokaina, lek miejscowo znieczulający o budowie amidowej, hamuje powstawanie i przewodzenie impulsów nerwowych. Działa poprzez
blokowanie kanałów sodowych, specjalnych struktur w błonach komórek nerwowych. Zablokowanie przepływu jonów sodu przez błonę
komórkową neuronu uniemożliwia jej depolaryzację, a zatem zapoczątkowanie i przewodzenie impulsu nerwowego. Lidokaina działa na
zakończenia bólowe i nerwy czuciowe. Należy do leków o szybkim początku działania. Łagodzi ból gardła i ból związany ze stanem
zapalnym jamy ustnej.

Działanie
Preparat jest wskazany w objawowym leczeniu bólu w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Sposób użycia
Preparat ma postać aerozolu do stosowania na błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Stosuj preparat zgodnie z zaleceniami. Nie
przekraczaj zaleconych dawek, ponieważ nie zwiększy to skuteczności działania leku, a może zaszkodzić Twojemu zdrowiu i życiu.
Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stosowania preparatu, skonsultuj się z lekarzem.

Dorośli i dzieci po 12. roku życia: 3–5 dawek jednorazowo, 6–10 razy na dobę.

Dzieci od 30. miesiąca życia: 2–3 dawki jednorazowo, 3–5 razy na dobę.

Nie stosować bezpośrednio przed spożyciem posiłku lub napoju.

Preparat przeznaczony do krótkotrwałego stosowania. Nie stosować dłużej niż 3–4 dni.

Nie stosować preparatu u dzieci poniżej 30. miesiąca życia.
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Przeciwwskazania
Niestety, nawet jeżeli istnieją wskazania do stosowania preparatu, nie zawsze można go stosować. Nie możesz stosować preparatu,
jeżeli jesteś uczulony (wykazujesz nadwrażliwość) na którykolwiek składnik preparatu lub na inne leki miejscowo znieczulające o
budowie amidowej.

Nie należy stosować preparatu w okresie ciąży ani w okresie karmienia piersią.

Nie stosować u dzieci poniżej 30. miesiąca życia.

Działania niepożądane
Jak każdy lek, również Gardimax medica lemon spray może powodować działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u wszystkich
chorych stosujących ten preparat. Pamiętaj, że oczekiwane korzyści ze stosowania leku są z reguły większe, niż szkody wynikające z
pojawienia się działań niepożądanych.

Rzadko mogą wystąpić reakcje nadwrażliwości dotyczące skóry i błony śluzowej (świąd, wysypka, zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
złuszczanie się błony śluzowej jamy ustnej, obrzęk ślinianek), obrzęk naczynioruchowy oraz reakcje anafilaktyczne. Ponadto, z nieznaną
częstotliwością, mogą wystąpić: zaburzenia smaku, uczucie pieczenia języka, brązowe przebarwienia na języku i zębach po
długotrwałym stosowaniu chlorheksydyny (przebarwienia te można usunąć).

Inne preparaty na rynku polskim zawierające chlorheksydyna + lidoka

Składniki
1 dawka aerozolu zawiera 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny i 0,04 mg chlorowodorku lidokainy
Aromat cytrynowy, sukraloza (E955),glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, etanol 96%, woda oczyszczona.
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