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Sebidin Plus x16 tabletek do ssania
 

Cena: 9,07 PLN

Opis słownikowy

Podmiot
odpowiedzialny

Perrigo

Postać tabletki do ssania

Substancja
czynna

chlorheksydyna, witamina C

Typ produktu produkt leczniczy

Wiek dorośli, dzieci, od 12 roku życia

Opis produktu
 

OPIS DZIAŁANIA

Wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz
drożdżaków Candida albicans.
Witamina C zmniejsza stan zapalny i obrzęk śluzówki jamy ustnej i gardła, nasila mechanizmy obronne, bierze udział w procesie
tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.

WSKAZANIA DO STOSOWANIA

Zapalenie błony śluzowej gardła.
Zapobieganie i leczenie zapaleń dziąseł oraz chorób przyzębia.
Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej o charakterze nieżytowym.
Afty przewlekle nawracające, pleśniawki, nadżerki i odleżyny będące np. następstwem stosowania przez pacjentów źle
dopasowanych uzupełnień protetycznych.
Odkażanie jamy ustnej przed i po zabiegach chirurgicznych.

PRZECIWWSKAZANIA

Odczyn alergiczny na chlorheksydynę lub inne składniki preparatu.
Ze względu na zawartość aspartamu preparatu nie należy stosować u osób z fenyloketonurią.

OSTRZEŻENIA I ZALECANE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA
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Stosowanie leku może zaburzać odczuwanie smaku, które zwykle ustępuje po 4 godzinach od zastosowania. Lek zaleca się
stosować po spożyciu pokarmu.

Nie zaleca się stosować dłużej niż 14 dni.

Przy długotrwałym stosowaniu może wystąpić zmiana odcienia barwy zębów oraz grzbietu języka, które mogą ustąpić
samoistnie lub muszą być usunięte przez lekarza.
U pojedynczych chorych (cierpiących na choroby przewodu pokarmowego i wątroby) mogą wystąpić zaburzenia żołądkowo-
jelitowe tj. nudności, wymioty, odbijanie. W tych przypadkach należy przerwać pobieranie leku.
Rzadko występują wysypki na skórze oraz powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej i obrzęk
ślinianek przyusznych.

STOSOWANIE LEKU PODCZAS CIĄŻY I KARMIENIA PIERSIĄ

Zaleca się, aby kobiety w ciąży i matki karmiące stosowały preparat po skonsultowaniu się z lekarzem.

ODDZIAŁYWANIE Z INNYMI LEKAMI (INTERAKCJE)

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami.

DAWKOWANIE I SPOSÓB PODAWANIA

Dorośli i młodzież (12-17 lat):
ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).

Nie stosować u dzieci do 12 roku życia.
Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
Przez 2 godz. po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętość płynów.

SKŁAD

Chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg
Kwas askorbowy (witamina C) 75 mg
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