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Sachol żel stomatologiczny 10g
 

Cena: 22,49 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Bausch Health Poland

Postać żel

Substancja
czynna

chlorek cetalkoniowy, cholina, salicylan
choliny

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 3 roku życia

Opis produktu
 

Sachol żel stomatologiczny wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Efekty te są wynikiem
aktywności poszczególnych składników leku:

salicylan choliny – działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo,
chlorek cetalkoniowy – wzmacnia przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie żelu,
parahydroksybenzoesan metylu i parahydroksybenzoesan propylu – wykazują działanie odkażające.

Lek Sachol żel stomatologiczny jest wskazany do miejscowego stosowania:

w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej,
w nadżerkach i owrzodzeniach jamy ustnej,
w stanach zapalanych dziąseł,
w chorobach przyzębia.

Co to jest Sachol żel – skład i postać:

Substancjami czynnymi leku są choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek. 1 g żelu zawiera: 87,1 mg choliny salicylanu (Cholinisalicylas) i
0,1 mg cetalkoniowego chlorku (Cetalkoniichloridum) oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i
propylu parahydroksybenzoesan, a także pozostałe substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, glicerol, olejek eteryczny anyżu
gwiaździstego, etanol 96%, woda oczyszczona.

Postać farmaceutyczna: przezroczysty, bezbarwny, jednolity żel o zapachu olejku anyżowego.

Dawkowanie – jak stosować żel Sachol?
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Żel stomatologiczny Sachol należy stosować od 2 do 3 razy na dobę.

Sposób aplikacji:

niewielką ilość żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsce i lekko wcierać przez około 2 minuty. Po zastosowaniu
preparatu przez około pół godziny nie powinno się pić oraz spożywać pokarmów.. Bezpośrednio po aplikacji żel utrzymuje się na
powierzchni błony śluzowej jamy ustnej przez kilka minut.

Lek Sachol należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, według zaleceń producenta. W razie wątpliwości warto skonsultować się z
lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.

Sachol żel stomatologiczny przeciwwskazania – kiedy nie stosować?

Jeśli pacjent jest uczulony na choliny salicylan, cetalkoniowy chlorek, inne salicylany lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.

Sachol – czy można stosować u dzieci?

Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci poniżej 3. roku życia.
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