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Gardimax medica spray 30 ml (bez cukru)
 

Cena: 31,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chlorhexidinum, Lidocainum hydrochloridum

Opis produktu
 

Wstęp
Gardimax medica spray to lek, który pomaga ograniczyć dolegliwości bólowe podczas stanu zapalnego oraz podrażnienia gardła.
Głównymi składnikami preparatu są dwie substancje czynne: chlorheksydyna oraz lidokaina, które działają odkażająco oraz
znieczulająco. Lek stosować można już u dzieci 30-miesięcznych (2,5 roku). Wydawany jest bez recepty. Jaki jest jego skład, wskazania i
dawkowanie?

Za działanie leku Gardimax medica spray odpowiadają głównie dwie substancje. Jest to roztwór diglukonianu chlorheksydyny w
stężeniu 20 miligramów na 10 mililitrów oraz chlorowodorek lidokainy w stężeniu 5 miligramów na 10 mililitrów. Prócz nich, w skład
preparatu wchodzą także substancje pomocnicze: woda oczyszczona, kwas cytrynowy jednowodny, etanol, glicerol, lewomentol,
sacharyna sodowa oraz cyneol.

Preparat Gardimax spray stosować można zarówno do objawowego leczenia bólu wynikającego z podrażnień gardła, jak i dolegliwości
towarzyszących stanom zapalnym tych rejonów. Wchodząca w skład leku chlorheksydyna charakteryzuje się zarówno właściwościami
odkażającymi, jak i przeciwzapalnymi. Działa bakteriobójczo przede wszystkim na bakterie gram-dodatnie, Streptococcus salivarius,
Streptococcus mutans, Selenomonas, Escherichia coli, oraz bakterie beztlenowe, a także drożdżaki Candida albicans. Lidokaina, druga z
substancji czynnych leku, wykazuje działanie miejscowo znieczulające.

Aby uzyskać najlepsze działanie leku, konieczne jest jego odpowiednie dawkowanie. Najlepiej kierować się zaleceniami lekarza lub
informacjami znajdującymi się w ulotce dołączonej do leku. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z dawkowaniem należy
zwrócić się po poradę do lekarza lub farmaceuty. Lek Gardimax spray stosuje się bezpośrednio w jamie ustnej, przy pomocy pompki ze
składaną końcówką dozującą. Należy ją skierować do wnętrza gardła, a następnie nacisnąć pompkę, która pozwoli uwolnić preparat. Lek
może być stosowany krótkotrwale, a więc przez trzy-cztery dni. Jeśli po tym czasie nie nastąpi poprawa, dolegliwości ulegną nasileniu
lub pojawią się nowe objawy, należy niezwłocznie udać się do lekarza. Standardowo, dzieci od 2,5 do 12 roku życia mogą przyjmować
dwie do trzech dawek jednorazowo, trzy do pięciu razy dziennie. Osoby od 12 roku życia mogą przyjmować jednorazowo po trzy do
pięciu dawek, od sześciu do dziesięciu razy na dobę. Pamiętać należy, że końcówka dozownika powinna być utrzymywana w czystości.
W tym celu trzeba ją codziennie myć. Jest to stosunkowo prosta operacja. Dozownik należy obrócić do góry dnem, aby usunąć z niego
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resztki płynu. Następnie należy odkręcić końcówkę i dokładnie opłukać przy pomocy gorącej wody. Przed ponownym jej
przymocowaniem do butelki, końcówkę należy wysuszyć.

Nie należy stosować leku u dzieci poniżej trzydziestego miesiąca życia. Substancja nie powinna być również stosowana przez osoby
uczulone na chlorowodorek lidokainy, diglukonian chlorheksydyny lub jakikolwiek inny składnik leku. Jeśli w przeszłości wystąpiła u nas
reakcja alergiczna po zastosowaniu leku Gardimax spray, należy poinformować o tym lekarza, który powinien zaproponować inną
metodę leczenia.

Gardimax spray, jak każda substancja lecznicza, może wywoływać pewne skutki uboczne. Spośród nich, najczęściej (choć nadal rzadko)
występuje reakcja alergiczna błony śluzowej i skóry. Zazwyczaj jest to wysypka, złuszczanie się błony śluzowej wewnątrz jamy ustnej,
świąd i obrzęk ślinianek. Pojawić się może również zaburzenie odczuwania smaku, a także pieczenie na języku oraz brązowe
przebarwienie w jamie ustnej.

Lek Gardimax spray nie zawiera cukru. Może być więc stosowany przez diabetyków. Nie należy stosować leku długotrwale, powyżej
czterech dni. Nie zaleca się przyjmowania preparatu bezpośrednio przed oraz po posiłku. Wywołane działaniem substancji czynnej
zmniejszenie wrażliwości na temperaturę może prowadzić do powstania oparzeń. Kobiety w ciąży, osoby w chorobie alkoholowej oraz z
zaburzeniami funkcjonowania wątroby muszą mieć na uwadze, że pięć dawek leku zawiera ilość alkoholu równoważną 0,85 mililitra
piwa lub 0,35 mililitra wina. Istotne jest także, aby nie przekraczać liczby zalecanych dziennych dawek. W przypadku przedawkowania
wystąpić mogą objawy takie, jak niepokój, senność, szumy uszne, drgawki czy niedociśnienie tętnicze. W przypadku wystąpienia
jakiegokolwiek niepożądanego objawu należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Skład
1 dawka zawiera 0,18 mg roztworu diglukonianu chlorheksydyny (Chlorhexidini digluconatis solutio) + 0,04 mg chlorowodorku lidokainy
(Lidocaini hydrochloridum)

Wskazania i działanie

Lek do stosowania objawowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych związanych ze stanem zapalnym lub podrażnieniem
w przebiegu stanów zapalnych jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu lub inne leki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą.
Działania niepożądane
W rzadkich przypadkach mogą wystąpić reakcje alergiczne dotyczące skóry i błony śluzowej (wysypki, zapalenie błony śluzowej jamy
ustnej). Możliwość pojawienia się zaburzeń smaku, uczucie pieczenia na języku lub reakcji anafilaktycznych. Po długotrwałym
stosowaniu chlorheksydyny mogą pojawić się brązowe przebarwienia na zębach. Przebarwienia można usunąć.
Interakcje
Z uwagi na możliwe interakcje, należy unikać stosowania antyseptyków. Należy unikać stosowania połączenia środków znieczulających
miejscowo i inhibitorów cholinoesterazy. Chlorowodorek lidokainy może zwiększyć stężenie methemoglobiny we krwi pacjentów
otrzymujących jednocześnie inne leki wpływające na jej powstawanie np. sulfonamidy. Cymetydyna, leki beta-adrenolityczne,
norepinefryna, anestetyki wziewne hamują metabolizm lidokainy poprzez zmniejszenie przepływu wątrobowego, prowadząc do
zwiększenia stężenia leku w surowicy. Barbiturany, ryfampicyna, fenytoina przyspieszają metabolizm lidokainy poprzez aktywacje
enzymów mikrosomalnych wątroby. Lidokaina nasila działanie leków zwiotczających mięśnie poprzecznie prążkowane.
Środki ostrożności

leki odkażające nie wyjaławiają: czasowo zmniejszają ilość mikroorganizmów w jamie ustnej i w gardle,
należy ograniczyć stosowanie tego produktu do przypadków kiedy złagodzenie występującego bólu i podrażnienia jest
absolutnie konieczne. Produktu nie należy stosować długotrwale. Nie należy stosować jednej dawki po drugiej,
należy unikać stosowania produktu u osób szczególnie skłonnych do alergii,
lek Gardimax medica spray zawiera 42,5% objętości etanolu, 168 mg w 5 dawkach, co jest równoważne 0,85 ml piwa lub 0,35 ml
wina w dawce,
każde 10 ml leku Gardimax medica spray, aerozol do stosowania w jamie ustnej zawiera 3,5 g etanolu. Jest to szkodliwe dla
osób uzależnionych od alkoholu. Należy wziąć to także pod uwagę u kobiet w ciąży oraz karmiących, dzieci oraz pacjentów z
grup wysokiego ryzyka takich jak osoby z chorobą wątroby lub epilepsją,
ze względu na zmniejszoną wrażliwość na ciepło istnieje ryzyko wystąpienia zbyt dużej utraty wrażliwości w obszarze głośni,
powodującej zmniejszenie kontroli odruchy połykania i zwiększenie ryzyka zachłyśnięcia,
produkt nie zawiera cukru, może być stosowany u diabetyków.
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Prowadzenie pojazdów
Nie stwierdzono wpływu leku Gardimax medica spray na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwania urządzeń
mechanicznych w ruchu.

Dawkowanie
Przedawkowanie
Z uwagi na zawartość lidokainy mogą wystąpić objawy przedawkowania oddziałujące na ośrodkowy układ nerwowy i na układ sercowo -
naczyniowy:

niepokój, ziewanie, nerwowość, szumy uszne, oczopląs, drżenie mięśni, drgawki, depresja, niewydolność oddechowa
spadek napięcia mięśnia sercowego, rozszerzenie naczyń obwodowych, niedociśnienie tętnicze, bradykardia, zaburzenie rytmu
serca, zatrzymanie akcji serca
chlorheksydyna wchłania się z przewodu pokarmowego w bardzo małym stopniu.

Ciąża
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią należy pamiętać, że Gardimax medica spray zawiera 44,4% objętości alkoholu.
Produktu nie należy stosować w okresie ciąży, jeśli nie jest to bezwzględnie konieczne.
Dorośli i dzieci od 12 lat : 3 do 5 dawek jednorazowo, 6 do 10 razy na dobę.
Dzieci od 30 miesiąca życia: 2 do3 dawek jednorazowo, 3 do 5 razy na dobę.
Lek do krótkotrwałego stosowania objawowego: 3 do 4 dni.

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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