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Glimbax płyn do płukania jamy ustnej i gardła 200ml
 

Cena: 29,29 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Angelini Pharma Polska

Postać płyn

Substancja
czynna

diklofenak

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 14 roku życia

Opis produktu
 

Glimbax – na co, wskazania i działanie:

Roztwór do płukania Glimbax przeznaczony jest do stosowania miejscowego w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła u
dzieci powyżej 14. roku życia i u dorosłych.

Substancją czynną leku Glimbax jest diklofenak, który należy do niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Wykazuje działanie
przeciwbólowe i przeciwzapalne, a podczas płukania jamy ustnej bardzo dobrze przenika przez powierzchnie błon śluzowych i gromadzi
się w tkankach zmienionych zapalnie¹. Dzięki temu produkt leczniczy Glimbax precyzyjnie dociera do bolesnego miejsca i szybko
zmniejsza stan zapalny i uśmierza towarzyszący mu ból¹.

Lek Glimbax stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła, takich jak np.:

stany zapalne jamy ustnej, w tym m.in. afty i pleśniawki
zapalenie gardła
zapalenie dziąseł
zapalenie migdałków podniebiennych
stany po zabiegach stomatologicznych
objawy podrażnienia mechanicznego w jamie ustnej przez protezy lub aparaty ortodontyczne.

Roztwór do płukania Glimbax nie zawiera alkoholu¹ i ma przyjemny smak brzoskwini¹.

Co zawiera lek Glimbax - skład:
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Substancją czynną leku jest diklofenak. Jeden ml roztworu zawiera 0,74 mg diklofenaku (w postaci kwasu).
Inne składniki leku to: cholina roztwór 50%, sorbitol, sodu benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat
brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa (E124), woda oczyszczona.
Postać farmaceutyczna: roztwór do płukania jamy ustnej i gardła.

Jak stosować lek Glimbax?

Lek Glimbax należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub informacją zawartą w tej ulotce. W przypadku wątpliwości
należy skontaktować się z lekarzem.
Zaleca się stosowanie roztworu do płukania jamy ustnej i gardła od 2 do 3 razy na dobę. Każdorazowo należy użyć 15 ml
roztworu (1 miarkę) nierozcieńczonego lub rozcieńczonego niewielką ilością wody i płukać jamę ustną przez około 30-60
sekund.
Po użyciu roztwór należy wypluć.
Leku Glimbax nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 14 lat.
Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7 dniach stosowania leku Glimbax, należy skontaktować się z lekarzem.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

Kiedy nie stosować leku Glimbax:

jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie (nadwrażliwość) na substancję czynną (diklofenak) lub którykolwiek z pozostałych
składników leku Glimbax.
jeśli u pacjenta występuje uczulenie (nadwrażliwość) na kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków
przeciwzapalnych (np. po podaniu ibuprofenu, ketoprofenu, aspiryny wystąpił napad astmy, pokrzywka lub katar alergiczny).
u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

¹Charakterystyka produktu leczniczego Glimbax.
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