
 
APTE.PL A.T.HINZ S.J.

ul. Obwodowa 35E A/14,15, Reda
58 676 68 05

  

Sebidin x20 tabletek do ssania
 

Cena: 10,15 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
 

CO TO JEST SEBIDIN I W JAKIM CELU SIĘ GO STOSUJE

Sebidin, tabletki do ssania jest lekiem o skojarzonym działaniu dichlorowodorku chlorheksydyny i witaminy C.

Dichlorowodorek chlorheksydyny wykazuje działanie przeciwbakteryjne: działa bakteriostatycznie i bakteriobójczo wobec
bakterii Gram-dodatnich, Gram-ujemnych oraz drożdżaków Candida albicans.
Witamina C bierze udział w procesie tworzenia kolagenu i regeneracji tkanek.
Lek uzupełnia zwiększone zapotrzebowanie na kwas askorbowy występujące w stanach zapalnych błony śluzowej gardła i
krtani.

Wskazania do stosowania leku Sebidin:

Miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

Ciąża

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.

Karmienie piersią

Przed zażyciem leku należy poradzić się lekarza.
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Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

Lek nie ogranicza zdolności psychomotorycznych, nie upośledza zdolności do prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania
urządzeń będących w ruchu.

Stosowanie innych leków

Nie stwierdzono występowania interakcji z lekami.
Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

JAK STOSOWAĆ SEBIDIN

Dorośli i dzieci od 12 lat:

ssać po 1 tabletce 4 razy na dobę (co 6 godzin).
Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do
próchnicy.
Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
Przez 2 godz. po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej objętości płynów.
W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

SKŁAD

1 tabletka zawiera substancje czynne:

chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg
kwas L-askorbowy (witamina C) 50 mg
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