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Gardimax medica spray, 30 ml
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 1 dzień roboczy

Dawka 20 mg + 5 mg / 10ml

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozol do gardła

Producent Uniapharm

Rejestracja lek

Substancja
czynna

chlorhexidini digluconatis
+lidocainihydrochloridum

Zastosowanie Ból

Opis produktu
 

Skład

10 ml sprayu zawiera:

substancje czynne: diglukonian chloroheksydyny 20 mg/10 ml + chlorowodorek lidokainy 5 mg/10 ml.

substancje pomocnicze: etanol 96 %, glicerol, lewomentol, cyneol, sacharyna sodowa, kwas cytrynowy jednowodny, w'oda oczyszczona

Zawartość

Gardimax medica spray jest dostępny w buteleczce z rozpylaczem zawierającej 30 ml aerozolu.

Dawkowanie

Dorośli i dzieci od 12 lat : 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę
Lek do którtkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży

Dzeci od 30 miesiąca życia: 2 do3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.
Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni.

Przeciwwskazania

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne (diglukonian chloroheksydyny lub chlorowodorek lidokainy) lub którykolwiek z
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 pozostałych składników tego leku.
Z uwagi na obecność mentolu, należy zachować ostrożność podczas stosowania u dzieci, jeśli zaistnieją objawy poprzedzające drgawki.
U dzieci w wieku poniżej 30 miesięcy życia.
Należy skonsultować się z lekarzem, jeśli którekolwiek z powyższych przeciwwskazań dotyczy pacjenta, lub dotyczyło w przeszłości.

Uwagi do stosowania

Lek ten zawiera alkohol (42,5 % objętości etanolu), tzn. do 168 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,85 ml piwa lub 0,35 ml wina w
dawce. Jest to szkodliwe dla osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących
piersią, dzieci oraz pacjentów z grup wysokiego ryzyka, takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją.
Gardimax medica nie zawiera cukru i może być stosowany u diabetyków

Ostrzeżenia

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Gardimax należy zwrócić się do farmaceuty.

Leku Gardimax medica spray nie należy stosować długotrwale.

Nie należy stosować jedną dawkę po drugiej.

Należy ograniczyć stosowanie tego leku do przypadków, kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest absolutnie konieczne.

Należy unikać kontaktu z oczami i uszami.

Jeżeli aerozol dostanie się do oczu, należy niezwłocznie przemyć je dużą ilością wody.

W przypadku przyjęcia zbyt dużej dawki (powyżej 1 butelki na dobę) istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze
głośni, powodującej zmniejszenie kontroli odruchu połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia.

Przedawkowanie

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Gardimax medica spray, należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub
farmaceutą. Objawy przedawkowania: niepokój, szum w uszach, niewydolność oddechowa, zaburzenie rytmu serca, trudności w
połykaniu.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. W rzadkich przypadkach:

reakcja alergiczna skóry i błony śluzowej.
możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafdaktyczne).
możliwość pojawienia się zaburzenia smaku, uczucie pieczenia na języku i ostrych reakcji alergicznych (reakcje anafilaktyczne).
po długotrwałym i stałym stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się przejściowo brązowe przebarwienia na zębach.

Przebarwienia te można usunąć. Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane
niewymienione w ulotce, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Interakcje z innymi lekami

Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków.
Należy unikac stosowania połączenia środków znieczulających miejscowo i inhibitorów cholinoesterazy.
Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi pacjentów otrzymujących jednoczesnie inne leki
wpływające na jej powstawanie np. sulfonamidy.
Cymetydyna, leki beta-adrenolityczne, norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu
wątrobowego, prowadząc do zwiększenia stężenia leku w surowicy.
Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają metabolizm lidokainy poprzez aktywacje enzymów mikrosomalnych wątroby.
Lidokaina nasila działanie leków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane.

Prowadzenie pojazdów
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Nie stwierdzono wpływu Gardimax medica spray na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Ciąża i laktacja

W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem
tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

W okresie ciąży i karmienia piersią w przypadku zdecydowanej konieczności stosować wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: TACTICA

Pozwolenie: MZ 19931
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