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Chlorchinaldin VP tabl.dossania 2mg 40tabl
 

Cena: 17,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 40 tabl.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Chlorquinaldolum

Opis produktu
 

O produkcie
Chlorchinaldin VP, 2 mg, tabletki do ssania, 40 szt.

Opis
Chlorchinaldin VP to lek wykazujący działanie przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze oraz przeciwpierwotniakowe.

Skład
Substancją czynną leku jest chlorochinaldol (Chlorquinaldolum).
Jedna tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu.

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

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.

Chlorchinaldin VP zwykle stosuje się w ilości 1 tabletki do ssania co 1 - 2 godziny, ale nie więcej niż 10.

Nie rozgryzać tabletek.

Wskazania
Chlorchinaldin VP stosuje się miejscowo w przebiegu:
zakażeń bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł,
jeśli w jamie ustnej pacjenta występują pleśniawki,
zakażeń grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Przeciwwskazania
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 Nie stosować leku Chlorchinaldin VP jeśli pacjent ma uczulenie na chlorochinaldol 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: zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne;
zaburzenia układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Lek zawiera sacharozę. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed przyjęciem leku. Lek może wpływać szkodliwie na zęby.

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

Działanie leku osłabiają związki metali oraz jodu.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Leku nie należy stosować podczas posiłków.

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

W okresie ciąży przed zastosowaniem należy skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować w okresie karmienia piersią.

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.

Podmiot odpowiedzialny
PHARMASWISS CESKA REPUBLIKA
Jankovcova 1569/2c
Praga, Republika Czeska

Producent
ICN POLFA RZESZOW
Przemysłowa 2
Rzeszów
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