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Gardimax medica lemon tabl.dossania 24 tab
 

Cena: 15,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5mg+1mg

Opakowanie 24 tabl.

Postać TABLETKI DO SSANIA

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Chlorhexidini dihydrochloridum, Lidocain

Opis produktu
 

O produkcie
Gardimax medica lemon, 5 mg+1 mg, tabletki do ssania bez cukru, 24 szt.

Opis
Gardimax medica lemon to produkt leczniczy do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze
stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Skład
Substancjami czynnymi leku są: chlorheksydyny dichlorowodorek oraz lidokainy chlorowodorek.

1 tabletka do ssania zawiera 5 mg chlorheksydyny dichlorowodorku oraz 1 mg lidokainy chlorowodorku.

Substancja pomocnicze: sorbitol, magnezu stearynian, aspartam (E 951), aromat cytrynowy 501050 AP0551, acesulfam potasowy (E
950).

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek Gardimax medica lemon stosuje się do krótkotrwałego leczenia objawowego: 3 do 4 dni.

Dorośli: 6 do 10 tabletek do ssania na dobę, tabletkę należy ssać powoli,

Dzieci w wieku od 6 lat: połowa tabletki dla dorosłych (3 do 5 tabletek na dobę).

Działanie
Lek Gardimax medica lemon wykazuje działanie miejscowo znieczulające (lidokaina) oraz przeciwbakteryjne (chlorheksydyna).
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 Wskazania
Gardimax medica lemon stosuje się objawowo 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 lemon:
jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku.

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

Rzadko występujące działania niepożądane (u 1 do 10 pacjentów na 10 000): reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (wysypki,
zapalenie błony śluzowej jamy ustnej), złuszczanie się błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk ślinianek, ciężka reakcja uczuleniowa

Częstość nieznana: zaburzenia smaku, uczucia pieczenia na języku, po długotrwałym stosowaniu mogą pojawić się przemijająco
brązowe przebarwienia na języku, zębach (przebarwienia te można usunąć).

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Leku Gardimax nie należy stosować długotrwale. Nie należy ssać jednej tabletki bezpośrednio po drugiej.
Należy unikać stosowania leku u osób szczególnie skłonnych do alergii.
W przypadku przyjęcia dużej dawki (powyżej 20 tabletek na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze
głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.
Istnieje interakcja pomiędzy anionowymi środkami powierzchniowo czynnymi (pasty do zębów zawierające laurylosiarczan sodu) a
zawartą w leku chlorheksydyną. Należy zachować minimum 30-minutowy odstęp pomiędzy stosowaniem pasty do zębów i lekiem.

Lek Gardimax zawiera sorbitol i aspartam - sorbitol może mieć łagodne działanie przeczyszczające; aspartam jest źródłem fenyloalaniny
i może być szkodliwy dla osób z fenyloketonurią.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed wilgocią.

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.

Gardimax medica lemon może wchodzić w interakcje z:
innymi lekami odkażającymi,
lekami na łagodne postaci choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy),
lekami beta-adrenolitycznymi, norepinefryną, anestetykami wziewnymi,
ryfampicyną, fenytoiną,
z lekami zwiotczającymi mieśnie poprzecznie prążkowane.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Należy unikać przyjmowania jedzenia i napojów bezpośrednio po zastosowaniu tego leku.

Istnieje zwiększone ryzyko oparzeń w obrębie jamy ustnej oraz gardła (zbyt gorące napoje oraz pokarmy) ze względu na zmniejszoną
wrażliwość na ciepło.

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 6 lat.

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
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 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
Bankowa 4
Gliwice
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