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Gardimax Medica Spray aer.dost.wj.ustnej (
 

Cena: 20,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,02g+5mg)/10ml

Opakowanie 30 ml

Postać AREOZOL

Producent TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

Chlorhexidini digluconatis solutio, Lido

Opis produktu
 

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

Opis
Gardimax medica lemon spray to produkt leczniczy  do stosowania w bólu związanego ze stanem zapalnym. Gardimax łagodzi
dolegliwości bólowe.

Skład
Substancjami czynnymi są: roztwór diglukonianu chlorheksydyny (Chlorhexidini digluconatis solutio) i chlorowodorek lidokainy (Lidocaini
hydrochloridum).

1 ml roztworu zawiera 2 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny i 0,5 mg chlorowodorku lidokainy.

Substancje pomocnicze: aromat cytrynowy, sukraloza (E 955), glicerol, glikol propylenowy, kwas cytrynowy jednowodny, etanol 96 %,
woda oczyszczona.

Lek nie zawiera cukru.

Może być stosowany przez diabetyków.

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.

Lek do stosowania miejscowego w jamie ustnej i gardle.
Lek stosuje się krótkotrwale (3-4 dni).
Dzieci powyżej 2,5 roku (30 miesięcy): 2-3 dawki jednorazowo, 3-5 razy na dobę.
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 Młodzież w wieku od 12 lat i dorośli: 3-5 dawek jednorazowo, 6-10 razy na dobę.

Działanie
Gardimax medica lemon spray zawiera 2 substancje czynne: chlorheksydynę, która wykazuje działanie przeciwbakteryjne
(bakteriostatycznie i bakteriobójczo) i lidokainę - środek miejscowo znieczulający. Lek łagodzi dolegliwości bólowe.

Wskazania
leczenie objawowe dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem w przebiegu stanów zapalnych jamy
ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Gardimax medica lemon spray:
w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne - chlorowodorek lidokainy, diglukonian chorheksydyny lub którykolwiek z pozostałych
składników tego leku,
u dzieci poniżej 30 miesięcy (2,5 roku).

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

Rzadko występujące działania niepożądane: reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej (obrzęk ślinianek, wysypka, zapalenie błony
śluzowej jamy ustnej),
reakcje anafilaktyczne, zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku.
Długotrwałe stosowanie może wiązać się z pojawieniem brązowego przebarwienia na zębach.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
W przypadku stosowania leku i pojawienia się nowych objawów jak gorączka, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek zawiera alkohol. Może być szkodliwy dla osób uzależnionych od alkoholu.
Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować symptomy alkoholopodobne.
Po pierwszym użyciu produkt leczniczy zużyć w ciągu 6 miesięcy.

Przechowywanie:
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

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

Gardimax medica lemon spray może wchodzić w interakcję z:
lekami stosowanymi w łagodnej formie choroby Alzheimera (inhibitory cholinoesterazy),
innymi środkami odkażającymi.

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

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2,5 roku (30 miesięcy).

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
TACTICA Pharmaceuticals Sp. z o.o.
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