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Glimbax 74mg 200ml
 

Cena: 23,80 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,074 g/ml

Opakowanie 200 ml (butelka)

Postać rozt.do płuk.j.ust.i gardła

Producent MEDAGRO INTERNATIONAL SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Diclofenacum

Opis produktu
 

Glimbax 

to niesteroidowy lek przeciwzapalny do stosowania miejscowego w jamie ustnej o działaniu przeciwbólowym i przeciwzapalnym.

DZIAŁANIE:

Mechanizm działania polega na hamowaniu aktywności cyklooksygenazy prostaglandynowej. Bardzo dobrze przenika przez
powierzchnię błon śluzowych i gromadzi się w znajdujących się poniżej tkankach zmienionych zapalnie. Preparat po zastosowaniu
miejscowym w minimalnym stopniu wchłania się do krążenia i praktycznie nie działa ogólnoustrojowo.

WSKAZANIA:

Lek stosuje się w leczeniu objawowym stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i gardła (np. objawów zapalenia dziąseł, zapalenia
jamy ustnej, zapalenie gardła, w stanach po zabiegach stomatologicznych, objawów podrażnienia mechanicznego).

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

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.

SKŁAD:

1 ml roztworu zawiera substancję czynną: 0,74 mg diklofenaku oraz substancje pomocnicze: choliny roztwór 50%, sorbitol, sodu
benzoesan, sodu edetynian, acesulfam potasowy, naturalny aromat brzoskwiniowy, naturalny aromat miętowy, czerwień koszenilowa,
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woda oczyszczona.

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku Glimbax, jeśli u pacjenta stwierdzono uczulenie na którykolwiek składnik leku; jeśli u pacjenta występuje uczulenie na
kwas acetylosalicylowy lub na inny lek z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych; u dzieci w wieku poniżej 14 lat.

Preparatu nie należy stosować w ciąży i podczas karmienia piersią.

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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