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Gardimax medica lemon spray aer.dost.wj.us
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2mg+0,5mg)/ml

Opakowanie 1 but.a 30ml

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Chlorhexidini digluconatis solutio, Lidocaini
hydrochloridum

Opis produktu
 

O produkcie
Gardimax medica spray, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Opis

Gardimax medica spray, aerozol do stosowania w jamie ustnej, 30 ml

Lek Gardimax medica o działaniu łagodzącym dolegliwości bólowe związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu
stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: roztwór diglukonianu chlorheksydyny 20 mg/10 ml; chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml.

Pozostałe składniki to: etanol, glicerol, mentol, eukaliptol, sodu sacharynian, kwas cytrynowy jednowodny, 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.

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

Dzieci od 2,5 roku życia (30 miesięcy): 2 do 3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.

Skierować rozpylacz w kierunku gardła i nacisnąć jego dyszę.

Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni.
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 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.

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

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Gardimax medica:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na diglukonian chlorheksydyny lub chlorowodorek lidokainy lub którykolwiek z
pozostałych składników leku;
u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

Opakowanie:
30 ml

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:
TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
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