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Uniben 1,5 mg/ml spray 30 ml
 

Cena: 12,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent UNIA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Benzydaminum

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Uniben w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej to produkt, którego substancją czynną jest benzydamina (w postaci
benzydaminy chlorowodorku). Preparat leczniczy dedykowany jest pacjentom zmagającym się z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i
gardła. Benzydaminy chlorowodorek to przedstawiciel niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), który wykazuje działanie
przeciwzapalne i przeciwbólowe, a także działanie znieczulające i odkażające.

Na co jest lek Uniben? Wskazaniem do stosowania leku Uniben są głównie ostre stany zapalne jamy ustnej lub gardła i towarzyszące
im objawy. Aerozol do stosowania w jamie ustnej dostępny jest w butelce z dozownikiem umożliwiającym precyzyjne odmierzenie i
rozpylenie dawki preparatu. W opakowaniu znajduje się 30 ml leku. 1 ml produktu leczniczego zawiera 1,5 mg chlorowodorku
benzydaminy. W jednej dawce leku (objętość 0,17 ml) znajduje się natomiast 255 µg chlorowodorku benzydaminy. Jest to substancja z
grupy NLPZ, która działa przeciwbólowo i przeciwzapalnie, a także miejscowo odkażająco i znieczulająco. Lek jest na ogół dobrze
tolerowany przez pacjentów przy zastosowaniu miejscowym na toczące się w jamie ustnej i gardle procesy zapalne. Miejscowe
wchłanianie leku Uniben jest bardzo dobre, dzięki czemu substancja czynna gromadzi się w wysokich stężeniach w tkankach objętych
procesem zapalnym, przyczyniając się do redukcji uciążliwych dolegliwości.

Spray Uniben należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w dołączonej do opakowania ulotce lub zgodnie z indywidualnymi
zaleceniami lekarza. W przypadku dzieci w wieku poniżej 6 lat zaleca się stosowanie 1 dawki leku na 4 kg masy ciała, powtarzając dawkę
2-6 razy na dobę. Bardzo ważne, by u dzieci z tej grupy wiekowej (bez względu na masę ich ciała) nie przekraczać jednorazowo 4 dawek
leku. U dzieci w wieku 6-12 lat zaleca się natomiast jednorazowo zastosowanie 4 dawek leku i powtarzanie takiego dawkowania 2-6 razy
na dobę. Jeśli chodzi o młodzież powyżej 12. roku życia i osoby dorosłe, zalecane dawkowanie to 4-8 dawek leku w częstotliwości 2-6
razy na dobę.

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć energicznie pompkę dozownika, aby napełnił się lekiem i umożliwił jego
prawidłowe dozowanie. Nie powinno się stosować dawek większych niż zalecane. Jeśli natomiast pacjent będzie mieć wrażenie, że lek
działa na niego zbyt mocno lub zbyt słabo, powinien skonsultować się z lekarzem. Jeśli ponadto dolegliwości w czasie przyjmowania
leku nasilą się, zaleca się konsultację z lekarzem. Produkt leczniczy nie powinien być stosowany dłużej niż 7 dni – o ewentualnym
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wydłużeniu czasu trwania terapii powinien zdecydować lekarz. Zbyt długotrwałe stosowanie leku Uniben bez kontroli lekarza może
przyczyniać się do pojawienia się uczulenia.

Stosowanie aerozolu Uniben może wiązać się z wystąpieniem u niektórych pacjentów pewnych działań niepożądanych, choć nie muszą
one wystąpić u każdego. Możliwe działania niepożądane i częstotliwość ich występowania opisano w dołączonej do opakowania ulotce.
Zgodnie z informacjami tam zawartymi lek może przyczyniać się do wystąpienia uczucia pieczenia śluzówki jamy ustnej lub suchości w
jamie ustnej. Możliwe są również nudności i wymioty, a także wysypka, bóle i zawroty głowy, zaburzenia czucia i drętwienie. Do skutków
ubocznych Uniben zaliczyć można również reakcje alergiczne, w tym nawet te ciężkie. Zazwyczaj działania niepożądane Uniben
ustępują po odstawieniu leku, jednak ich pojawienie się (opisanych w ulotce lub w niej nieopisanych) jest wskazaniem do konsultacji z
lekarzem lub farmaceutą.

Lek Uniben w postaci aerozolu do stosowania w jamie ustnej nie powinien być używany przez wszystkich pacjentów. Lek posiada
również przeciwwskazania, a zaliczyć można do nich nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek czy też pozostałe składniki
produktu leczniczego. W skład leku wchodzi także parahydroksybenzoesan, co może prowadzić do pojawienia się u niektórych osób
reakcji alergicznych (również typu późnego).

Wskazania i działanie
Wskazania do stosowania

Leczenie miejscowych objawów związanych z ostrym stanem zapalnym jamy ustnej i gardła.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na benzydaminy chlorowodorek lub którąkolwiek substancję pomocniczą produktu.

Więcej informacji znajduje się w ulotce dostępnej w zakładce Załączniki.

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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