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Chlorchinaldin, smak czarnej porzeczki, 40 tabletek do ssania
 

cena: 20,06 pln

Opis słownikowy

Cześć ciała dziąsła, gardło, jama ustna

Działanie przeciwbakteryjne, przeciwbólowe,
przeciwgrzybicze, przeciwzapalne

Opakowanie 40 sztuk

Postać tabletki do ssania

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Sposób aplikacji doustnie

Substancja
czynna/dawka

1 tabletka: Chlorochinaldol 2 mg

Wskazania ból, pieczenie, pleśniawki, stan zapalny

Opis produktu
 

Opis
Chlorchinaldin to produkt leczniczy w postaci tabletek do ssania stosowany w zakażeniach bakteryjnych i grzybiczych dziąseł, jamy
ustnej i gardła. Smak czarna porzeczka.

Skład
Substancją czynną leku jest: chlorochinaldol.
Jedna tabletka zawiera 2 mg chlorochinaldolu.
Substancje pomocnicze: kwas cytrynowy jednowodny, sacharoza, karmeloza sodowa, talk, aromat czarnej porzeczki, magnezu
stearynian.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.
Zalecana dawka:
Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę.
Nie należy stosować większej dawki niż 10 tabletek do ssania na dobę.
Nie należy rozgryzać tabletek.
Nie stosować podczas posiłków.
Nie należy stosować leku przez długi okres.

Działanie
Chlorchinaldin to lek o działaniu przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybiczym i przeciwpierwotniakowym.

Wskazania
Lek Chlorchinaldin jest wskazany do stosowania miejscowego:
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w zakażeniach bakteryjnych jamu ustnej i dziąseł,
w pleśniawkach,
w zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Chlorchinaldin:
w przypadku uczulenia 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:
podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne,
objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Jeśli dolegliwości utrzymują się lub nasilają mimo stosowania leku przez kilka dni, należy zgłosić się do lekarza, który zaleci odpowiednie
leczenie.
W zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a
Chlorchinaldin stosuje się pomocniczo.
Chlorchinaldin zawiera w swoim składzie sacharozę - niektórzy pacjenci wykazują nietolerancję pewnych cukrów.
Lek może wpływać szkodliwie na zęby.
Lek należy przechowywać w temperaturze niższej niż 25oC.
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 z:
Związkami metali i jodu (osłabienie działania leku Chlorchinaldin).

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

Ciąża i karmienie piersią
Nie należy stosować leku Chlorchinaldin w okresie ciąży i karmienia piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Lek Chlorchinaldin nie wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania maszyn.

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