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Sachol żel dent. 10 g
 

Cena: 31,22 pln

Opis słownikowy

Dawka (0,0871g+0,1mg)/g

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 10 g (tuba)

Postać żel do stos.w jam.ust.

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
JELFA S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Cholini salicylas, Cetalkonii chloridum

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Nazwa: Sachol Żel Stomatologiczny
Postać: żel do jam.ust.
Dawka: (0,0871g+0,1mg)/g
Opakowanie: 10 g (tuba)
Skład: Choliny salicylan 87,1mg, Cetalkoniowy chlorek 0,1mg, Metylu hydroksybenzoesan 1,5mg, Propylu hydroksybenzoesan 0,8mg,
podłoże żelowe do 1g.
Działanie: Preparat złożony do stosowania miejscowego w jamie ustnej zawierający niesteroidowy lek przeciwzapalny o działaniu
przeciwbólowym i przeciwgorączkowym (salicylan choliny) oraz czwartorzędową pochodną amoniową o działaniu bakteriobójczym na
drobnoustroje Gram (+) i Gram (-) (cetalkoniowy chlorek).
Wskazania: Do stosowania miejscowego na śluzówki jamy ustnej jako lek wspomagający w leczeniu chorób przyzębia, opryszczkowym
zapaleniu błony śluzowej jamy ustnej i innych chorób błon śluzowych przebiegających z odczynem zapalnym, bolesnymi nadżerkami i
owrzodzeniami; w leczeniu pleśniawek przewlekłych nawrotowych, pleśniawek wrzodziejących Suttona, opryszczce zwykłej nawrotowej,
postaci nadżerkowej liszaja Wilsona, zapaleniu gruczołowym warg, rumieniu wielopostaciowym wysiękowym jamy ustnej. Może być
stosowany przy zapaleniu błon śluzowych u osób noszących protezy zębowe, w zapaleniach alergicznych, jako lek wspomagający w
leczeniu zespołu Stevensa-Johnsona oraz w leczeniu miejscowym zmian popromiennych po radioterapii nowotworów
: - nadwrażliwość na salicylany
Działania niepożądane: - bóle brzucha- reakcje uczuleniowe- nudności
Interakcje: Przy miejscowym stosowaniu leku zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji.Tylko w
przypadku znacznego przedawkowania i wystąpienia objawów ogólnego działania salicylanu choliny należy uwzględnić, że działa on
synergicznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi.
Dawkowanie: W chorobach błony śluzowej jamy ustnej: w postaci okładów i delikatnego wcierania niewielkiej ilości żelu 2-3 razy
dziennie przez kilka minut. W chorobach przyzębia z zapaleniem i/lub patologicznymi kieszonkami przyzębnymi żel wprowadza się do
kieszonek, stosuje w formie okładów lub delikatnego wcierania w zapalnie zmienione dziąsła, zazwyczaj 1-2 razy dziennie.
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Uwagi: Ze względu na zawartość w preparacie salicylanu choliny - w przeciwwskazaniach należy rozważyć możliwość działania
ogólnego.
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