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Gargarin 30 g proszek
 

Cena: 8,46 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g (słoik)

Postać prosz.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Proszek do sporządzania roztworu do płukania gardła. LEK O DZIAŁANIU ANTYSEPTYCZNYM I MIEJSCOWO ZNIECZULAJĄCYM

Skład: 
5 g proszku zawiera: 1,74 g sodu tetraboranu, 1,74 g sodu wodorowęglanu, 0,75 g sodu chlorku, 0,75 g sodu benzoesanu, 0,02 g
mentolu.

Wskazania:
pomocniczo w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Przeciwwskazania:
nie stosować leku w nadwrażliwości na którykolwiek ze składników oraz na uszkodzoną błonę śluzową.

Specjalne ostrzeżenia:
nie połykać. Stosowany długotrwale i na rozległe uszkodzenia błony śluzowej może powodować kumulowanie się czteroboranu sodu w
organizmie i wywoływać zatrucie. Benzoesan sodu po podaniu miejscowym powoduje niewielkiego stopnia podrażnienie oczu, skóry i
błon śluzowych.

Ciąża i karmienie piersią:
nie zaleca się stosowania leku podczas ciąży i w okresie laktacji.

Dawkowanie i sposób stosowania: 
5 g proszku (1 saszetkę) należy rozpuścić w szklance ciepłej wody i płukać gardło 2 do 3 razy na dobę. Jeśli objawy nasilą się lub nie
ustąpią po kilku dniach należy skontaktować się z lekarzem.

Działania niepożądane:
może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej. W przypadku wystąpienia objawów niepożądanych należy poinformować o
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nich lekarza.

Przedawkowanie:
brak łaknienia, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, osłabienie, bóle głowy, reakcje zapalne skóry i błon śluzowych, wypadanie włosów.
Występują zaburzenia biochemiczne właściwe dla uszkodzenia nerek i wątroby.

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.
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