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Sebidin Intensive, 20 tabletek do ssania
 

Cena: 12,79 zł

Opis słownikowy

Dawka 5mg+5mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent OMEGA PHARMA POLAND SP. Z O.O.

Rejestracja LEK

Substancja
czynna

Chlorhexidini dihydrochloridum,
Benzocainum

Opis produktu
 

Opis leku:

Chlorhexidini dihydrochloridum + Benzocainum

Tabletki do ssania, przeznaczone do łagodzenia dolegliwości wywołanych infekcją i stanem zapalnym błony śluzowej jamy ustnej i
gardła. Zwalczają chorobotwórcze drobnoustroje, zapobiegając pogłębianiu się objawów i skracając czas zakażenia. Łagodzą ból,
drapanie i trudności z przełykaniem, dzięki znieczulającym właściwościom benzokainy. Są pomocny szczególnie w początkowej fazie
choroby. Sebidin Intensive jest polecany także w przypadku grzybiczych owrzodzeń błony śluzowej (afty, pleśniawki).

Sebidin Intensive - wskazania

Objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
  Grzybicze zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej.

Sebidin Intensive - przeciwwskazania

Nadwrażliwość na chlorheksydynę, benzokainę lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
  Methemoglobinemia.
  Ciężkie urazy jamy ustnej.
  Wiek poniżej 12. roku życia.

Kobiety w ciąży i karmiące piersią przed zastosowaniem preparatu powinny skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Sebidin Intensive - dawkowanie
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Preparat do stosowania doustnego.
Tabletkę ssać powoli do momentu całkowitego rozpuszczenia się na języku.
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia:
1 tabletka co 2 godziny.
Maksymalna dawka dobowa wynosi 8 tabletek.
Nie przekraczać zalecanych dawek.
Jeśli po 5 dniach objawy nie ustąpią lub ulegną nasileniu, należy zgłosić się do lekarza.

Podmiot odpowiedzialny

Perrigo Poland Sp. z o.o., Al.Niepodległości 18, 02-653 Warszawa

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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