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Sebidin 5 mg + 50 mg, 20 tabletek do ssania
 

cena: 13,20 PLN

Opis słownikowy

Dawka 5mg+0,05 g

Kategoria Lek

Opakowanie 20 tabletek

Postać tabletki do ssania

Producent Perrigo Poland sp. z o.o.

Substancja
czynna

Chlorheksydyna, Witamina C (Kwas
askorbinowy)

Wysyłka 1-2 dni

Opis produktu
 

Sebidin to lek w postaci tabletek do ssania o smaku landrynkowym, który stosuje się w miejscowym leczeniu objawów zapalenia błony
śluzowej gardła oraz krtani. Substancjami czynnymi leku są chlorheksydyny dichlorowodorek i witamina C.

Wskazania do stosowania:
Miejscowe leczenie objawów zapalenia błony śluzowej gardła i krtani.

Skład:
1 tabletka zawiera:
  substancje czynne: chlorheksydyny dichlorowodorek 5 mg, kwas L-askorbowy 50 mg,
  substancje pomocnicze: sacharoza, metyloceluloza, talk, magnezu stearynian, żółcień chinolinowa (E104), czerwień koszenilowa
(E124), aromat landrynkowy.

Dawkowanie:
Ten lek należy zawsze przyjmować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty

  Dorośli i dzieci powyżej 12. roku życia: ssać 1 tabletkę 4 razy na dobę (co 6 godzin).
  Lek zaleca się stosować po posiłku i oczyszczeniu zębów.
  Przez 2 godziny po zastosowaniu leku nie zaleca się płukania jamy ustnej lub picia dużej ilości płynów.

Ze względu na zawartość sacharozy wskazana jest ostrożność podczas podawania osobom z cukrzycą oraz z tendencją do próchnicy.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.
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Działania niepożądane:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Niekiedy mogą wystąpić: reakcje alergiczne:
  wysypki na skórze,
  powierzchniowe złuszczanie się nabłonka błony śluzowej jamy ustnej,
  obrzęk ślinianek przyusznych,
  podrażnienie lub zapalenie błony śluzowej jamy ustnej,
  podrażnienie żołądka i biegunka.
Stosowanie powyżej 7 dni może spowodować działania niepożądane w postaci przebarwień grzbietu języka, powierzchni zębów i
uzupełnień z materiałów złożonych z akrylanów, które ustępują samoistnie.

Przeciwwskazania:
Nadwrażliwość na chlorheksydynę lub inne składniki preparatu.

Przechowywanie:
Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C, w oryginalnym opakowaniu w celu
ochrony przed światłem i wilgocią.

Sprawdź także inne preparaty zawierajace witaminę C

 Witamina C krople | Witamina C tabletki | Witamina C kapsułki 

Podmiot odpowiedzialny:
Perrigo Poland sp. z o.o.
Al. Niepodległości 18
02-653 Warszawa
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