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Calgel (3,3 mg+1 mg) żel 10 g tuba
 

Cena: 22,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent MCNEIL

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium, Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu
 

Skład
Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek lidokainy i chlorek cetylopirydyniowy.

Pozostałe składniki to: sorbitol roztwór 70%, ksylitol, etanol 96%, glicerol, hydroksyetyloceluloza 5000, makrogologlicerolu
hydroksystearynian, makrogolu eter laurylowy 9, makrogol 300, sacharyna sodowa, lewomentol, aromat ziołowy, karmel (E150),
kwas cytrynowy jednowodny, sodu cytrynian dwuwodny, woda oczyszczona.Substancjami czynnymi leku są chlorowodorek
lidokainy i chlorek cetylopirydyniowy.

Wskazania i działanie

Stosowanie leku Calgel jest wskazane w stanach zapalnych podczas ząbkowania. Lek Calgel działa szybko, zmniejszając ból
wywołany ząbkowaniem i łagodząc podrażnienie dziąseł niemowlęcia.
Calgel jest preparatem złożonym o działaniu miejscowym, znoszącym ból. Lidokaina jest środkiem miejscowo znieczulającym.
Chlorek cetylopirydyniowy ma własności odkażające.

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

Lek przeznaczony jest do miejscowego stosowania na podrażnione dziąsła.
Dawkowanie u niemowląt od 3 miesiąca życia

Niewielką ilość żelu (7,5 mm) wycisnąć na czubek czystego palca i delikatnie wcierać w dziąsła w miejscu wyrzynania
się zębów. Jeśli to konieczne, zabieg można powtarzać. Należy odczekać przynajmniej 2 godziny przed ponownym
zastosowaniem leku. Nie stosować częściej niż 6 razy w ciągu doby.

Nie wolno stosować większej dawki niż zalecana.
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Przeciwwskazania
Nie należy stosować preparatu Calgel u dzieci uczulonych na chlorowodorek lidokainy, chlorek cetylopirydyniowy lub inne składniki. Leku
Calgel nie stosować u niemowląt poniżej 3 miesiąca życia.

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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