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Chlorchinaldin tabl.do ssa. 0.002 g 20 szt
 

Cena: 16,55 PLN

Opis słownikowy

Dawka 2 mg

Opakowanie 20 tabl.

Postać tabl.do ssania

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Substancja
czynna

Chlorquinaldolum

Opis produktu
 

Chlorchinaldin VP2mg tabletki do ssania skutecznie zwalcza przyczyny zakażenia gardła i jamy ustnej. Jego stosowanie zalecane jest
również podczas antybiotykoterpaii, gdyż lek ma działanie przeciwgrzybiczne. Ssanie tabletek zwiększa zaś przepływ śliny ,
zapobiegając wysuszaniu śluzówki i ułatwiając oczyszczanie zainfekowanych tkanek.

Chlorchinaldin 2mg, substancja czynna w leku, to związek o potrójnym działaniu: przeciwbakteryjnym, przeciwgrzybicznym i
przeciwpierwotniakowym.

Chlorchinaldin dostępny jest w dwóch smakach dopasowanych do gustów pacjentów - klasycznym i porzeczkowym.

Skład:
1 tabletka do ssania zawiera 2 mg chlorochinaldolu (Chlorquinaldolum). Substancja pomocnicza: Jedna tabletka zawiera 364 mg
sacharozy.

Postać farmaceutyczna:
Tabletka do ssania. Okrągłe, obustronnie płaskie tabletki o marmurkowej powierzchni.

Stosowanie:
Do stosowania miejscowego w:

  zakażeniach bakteryjnych jamy ustnej i dziąseł, pleśniawkach, zakażeniach grzybiczych jamy ustnej i gardła po leczeniu antybiotykami.

Dawkowanie i sposób podawania:

Co 1 - 2 godziny ssać 1 tabletkę. Nie należy stosować dawki większej niż 20 mg chlorochinaldolu.

Działania niepożądane:
Częstość występowania przedstawionych poniżej działań niepożądanych jest nieznana (nie może być określona na podstawie
dostępnych danych). Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania: podrażnienie błony śluzowej, świąd, objawy alergiczne. Zaburzenia
układu immunologicznego: objawy alergiczne (wysypka lub pokrzywka) u osób nadwrażliwych.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.apteko.pl
https://www.apteko.pl/chlorchinaldin-tabl-do-ssa-0-002-g-20-szt.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Arnika Halina Wiluk

1 Maja 86d, Czeremcha
501 517 531

 

Przedawkowanie:
Dotychczas nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania. Ze względu na dawkę produktu oraz nieznaczne wchłanianie,
prawdopodobieństwo przedawkowania jawnego klinicznie jest minimalne. Jednak wyniki badań wskazują, że chlorowcopochodne
chinoliny, zwłaszcza stosowane w dużych dawkach i długotrwale, mogą być przyczyną podostrej neuropatii rdzeniowo-wzrokowej,
charakteryzującej się zaburzeniami czucia, osłabieniem mięśniowym, bólami i zaburzeniami widzenia. Objawy często poprzedza
uporczywa biegunka i bóle brzucha, a charakterystycznym objawem jest zielone zabarwienie moczu i języka. Postępowanie w przypadku
przedawkowania obejmuje wywoływanie wymiotów i płukanie żołądka oraz leczenie objawowe.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję.
Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania

Ponieważ w zakażeniach bakteryjnych często konieczne jest zastosowanie odpowiedniego antybiotyku o działaniu ogólnoustrojowym, a
Chlorchinaldin VP jest stosowany jedynie pomocniczo, dlatego jeśli dolegliwości u pacjenta utrzymują się lub nasilają, mimo stosowania
produktu przez kilka dni, należy zastosować inne leczenie. Nie należy stosować leku przez długi okres i w dawkach większych niż
zalecane. Produkt zawiera sacharozę. Pacjenci z rzadkimi dziedzicznymi zaburzeniami związanymi z nietolerancją fruktozy, zespołem
złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy, nie powinni przyjmować produktu leczniczego. Produkt
może wpływać szkodliwie na zęby.

Ciąża i laktacja:
Badania na zwierzętach dotyczące wpływu na przebieg ciąży, rozwój zarodka i płodu, przebieg porodu i rozwój pourodzeniowy (patrz
punkt 5.3) są niewystarczające. Potencjalne zagrożenie dla człowieka nie jest znane.
Produktu Chlorchinaldin VP nie stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne. Ze względu na brak odpowiednich
badań, produktu Chlorchinaldin VP nie należy stosować w okresie karmienia piersią.
Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu

Chlorchinaldin VP nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu.
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