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CORSODYL Płyn do płukania jamy ustnej 300ml
 

Cena: 27,98 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 300 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Nazwa: Corsodyl 0,2%, płyn do płukania jamy ustnej
Opakowanie:  300ml
Sposób użycia:   2 x dziennie, najlepiej rano i wieczorem po jedzeniu i umyciu zębów płukać jamę ustną 10 ml roztworu (do kreski
wewnątrz zakrętki).

W przypadku ostrego zapalenia dziąseł lub śluzówki jamy ustnej, leczenia aft oraz zapalenia dziąseł spowodowanego przez protezy,
zaleca się płukać jeszcze przez 2 dni po ustąpieniu objawów. Przed zabiegiem chirurgicznym w jamie ustnej używać roztworu według
wskazań lekarza.
Skład:  0,2% w/v roztwór glukonianu chlorheksydyny
substancje pomocnicze: etanol 96%, glicerylohydroksystearynian makrogolu, sorbitol 70%, aromat na bazie olejku mięty pieprzowej,
woda oczyszczona.
Wskazania:  - leczenie ostrego zapalenia dziąseł,
- leczenie infekcyjnego zapalenia śluzówki jamy ustnej, w tym także kandydoz,
- wspomaganie gojenia po zabiegach chirurgicznych w jamie ustnej,
- profilaktyka zębodołów poekstrakcyjnych,
- intensywna terapia chronicznych aft,
- utrzymanie higieny jamy ustnej w sytuacjach, kiedy czasowo niemożliwe jest czyszczenie zębów szczoteczką.
Przeciwwskazania:  Nie należy stosować preparatu w razie stwierdzonej nadwrażliwości na którykolwiek składnik leku.
Działania niepożądane: 
Mogą wystąpić następujące objawy niepożądane: 
Przebarwienia: może wystąpić powierzchniowe przebarwienie języka, które ustępuje po zaprzestaniu stosowania leku. Mogą również
wystąpić przebarwienia zębów i wypełnień. Zabarwienie to nie jest trwałe i można mu w znacznym stopniu zapobiec poprzez codzienne
szczotkowanie zębów pastą do zębów przed zastosowaniem płyny. lub w przypadku protez, czyszczenie ich środkiem do czyszczenia
protez. Jednakże w pewnych przypadkach aby całkowicie usunąć plamy może być konieczne profesjonalne polerowanie zębów.

Smak: w początkowym okresie używania płynu do stosowania w jamie ustnej mogą wystąpić przejściowe zaburzenia zmysłu smaku
oraz odczuwanie pieczenia języka. Oddziaływanie to zazwyczaj słabnie przy dalszym stosowaniu płynu.
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Złuszczenie się błon śluzowych jamy ustnej: w przypadku wystąpienia złuszczenia błony śluzowej jamy ustnej, należy rozcieńczyć płyn
taką samą ilością wody i wymieszać, co często pozwala na dalsze jego stosowanie.

Obrzęk ślinianek przyusznych: w niezmiernie rzadkich przypadkach zgłaszano obrzęk ślinianek przyusznych podczas stosowania płynów
do płukania ust zawierających chlorheksydynę. We wszystkich przypadkach ustępował on po zaprzestaniu kuracji.

Reakcje podrażnienia skóry: rzadko mogą występować reakcje objawiające się podrażnieniem skóry na preparaty zawierające
chlorheksydynę. Zgłaszano nadwrażliwość i uogólnione reakcje uczuleniowe na chlorheksydynę jednakże są one niezwykle rzadkie.

Uwagi:
Płynu nie należy stosować dłużej niż 4 tygodnie, chyba że lekarz zaleci inaczej.
Nie należy stosować leku u dzieci w wieku poniżej 12 lat bez zalecenia lekarza.
Status:  Lek OTC

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.
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