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Chlorchinaldin VP tabl.dossania 2mg 20tabl
 

Cena: 12,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 20 tabl.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Chlorquinaldolum

Opis produktu
 

O produkcie
Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania, 20 szt.

Opis
Chlorchinaldin VP to produkt leczniczy  do stosowania miejscowego w zakażeniach jamy ustnej, dziąseł, gardła i w pleśniawkach.

Skład
Substancją czynną jest: chlorochinaldol (Chlorquinaldolum).

1 tabletka zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, magnezu stearynian.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Lek do stosowania w jamie ustnej.
Nie stosować więcej niż 10 tabletek na dobę.
Tabletek nie należy rozgryzać.
Nie należy stosować leku przez długi okres.
1 tabletką ssać co 1-2 godziny.

Działanie
Chlorchinaldin wykazuje działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i przeciwpierwotniakowe.

Wskazania:
zakażenia bakteryjne jamy ustnej i dziąseł,
pleśniawki,
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 zakażenia grzybicze jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:
w przypadku uczulenia na chlorchinaldol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

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

Częstość nieznana: podrażnienie błony śluzowej, objawy alergiczne, świąd, wysypka lub pokrzywka u osób nadwrażliwych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera sacharozę - nie stosować bez porozumienia z lekarzem w przypadku nietolerancji niektórych cukrów.
Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają przez kilka dni, należy skonsultować się z lekarzem.

Chlorchinaldin stosuje się również pomocniczo w przypadku zakażeń bakteryjnych wymagających zastosowania antybiotyku
doustnego.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem i wilgocią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Chlorchinaldin może wchodzić w interakcje ze związkami metali, związkami jodu (mogą osłabiać działanie Chlorchinaldin).

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Nie stosować leku podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
ICN POLFA RZESZOW
Przemysłowa 2
Rzeszów
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