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Sachol żel do jamy ustnej 10g
 

Cena: 22,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka (0,0871g+0,1mg)/g

Opakowanie 10 g (tuba)

Postać żel do stos.w jam.ust.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja lek bez recepty

Substancja
czynna

Cholini salicylas, Cetalkonii chloridum

Opis produktu
 

Nazwa: Sachol żel do jamy ustnej
Opakowanie:  10g
Skład:  Substancjami czynnymi leku są choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek. 1 g żelu zawiera 87,1 mg salicylanu choliny i 0,1 mg
cetalkoniowego chlorku
Inne składniki leku to hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, olejek anyżowy,
etynol 96%, woda oczyszczona.
Działanie:  Główny składnik leku - choliny salicylan działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Cetalkoniowy chlorek
wmacnia działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne leku. Występujące w podłożu bakteriostatyki: metylu parahydroksybenzoesan w
stężeniach zawartych w leku wykazują działanie odkażające. Po zastosowaniu, żel utrzymuje się przez kilka minut na powierzchni błony
śluzowej jamy ustnej.
Wskazania:  stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej,
nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej,
zapalenie dziąseł,
choroby przyzębia.
Przeciwwskazania:  Nie stosować:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na salicylany, cetalkoniowy chlorek lub któykolwiek z pozostałych składników
leku Sachol żel stolamtologiczny,
u dzieci poniżej 3 lat.
Działania niepożądane:  Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania - może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.
Dawkowanie:  Nanosić niewielką ilość żelu na chorobowo zmienione miejsce, lekko wcierać przez około 2 minuty. Stosować 2-3 razy na
dobę. Przez około pół godziny po zastosowaniu żelu nie pić i nie przyjmować żadnych pokarmów.
Uwagi:  W miejscu zastosowania może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.
Stosowanie w okresie ciąży wyłącznie na zlecenie lekarza. Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem kobiecym i nie zaleca
się ich stosowania w okresie karmienia piersią.
Lek nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne.
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Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Status:  Produkt leczniczy

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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