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Corsodyl Płyn do płukania jamy ustnej 200 ml
 

Cena: 26,71 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 300 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania

zawierający glukonian chlorheksydyny,działanie przeciwbakteryjne,można stosować po zabiegach chirurgicznych przyzębia lub w
leczeniu aft i drożdżakowych zakażeń jamy ustnej

Składniki
Aqua, Alcohol, Glycerin, Chlorhexidine Digluconate, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Aroma, CI 16255, Zawiera etanol (alkohol)

Stosowanie
Stosowanie:
Stosować 2 razy dziennie. Płukać przez 1 minutę, używając 10 ml płynu, następnie wypluć. Nie połykać. Nie pić płynu z butelki. Nie
stosować więcej produktu niż zalecono.

Niektóre pasty mogą hamować działanie płynu Corsodyl. Zanim zastosuje się Corsodyl, po umyciu zębów należy dokładnie wypłukać
jamę ustną i odczekać 5 minut. Można też zastosować Corsodyl o innej porze dnia.

Możliwe jest wystąpienie przemijających przebarwień na języku i zębach. Przebarwienia nie są trwałe i można im zapobiegać unikając
spożywania pokarmów/płynów je wywołujących, takich jak kawa, herbata lub czerwone wino. Przebarwienia zazwyczaj można usunąć
szczotkując zęby, czasem mogą wymagać profesjonalnego czyszczenia.

Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Unikać połknięcia.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Przeciwwskazania
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Nie stosować w razie nadwrażliwości (alergii) na chlorheksydynę i jakikolwiek składnik płynu.

Stwierdzono pojedyncze przypadki wystąpienia wysypki, opuchnięcia warg, języka, gardła lub twarzy lub trudności w oddychaniu. Takie
objawy mogą świadczyć o ciężkiej reakcji alergicznej. Zgłoszono też inne objawy takie jak: obłożony język, suchość lub pieczenie w jamie
ustnej. Zgłaszano pojedyncze przypadki przebarwień zębów i języka, opuchnięcie jamy ustnej i ślinianek i złuszczanie błony śluzowej
jamy ustnej. W razie wystąpienia wysypki, opuchnięcia warg, języka, gardła lub twarzy lub trudności z oddychaniem zaprzestać
stosowania produktu Corsodyl i zasięgnąć porady medycznej. W razie wystąpienia bólu lub podrażnienia w jamie ustnej zaprzestać
stosowania produktu Corsodyl i skonsultować się z lekarzem stomatologiem. Zawiera alkohol. W razie połknięcia przez dziecko należy
zasięgnąć porady lekarza.

Po pierwszym użyciu płynu Corsodyl może wystąpić zmiana smaku, swędzenie lub pieczenie. Takie objawy zazwyczaj przemijają przy
regularnym używaniu produktu. Jeśli jednak nie ustąpią, należy porozmawiać z lekarzem.

Stosować tylko w jamie ustnej.

Dokładnie spłukać w przypadku dostania się do oczu lub uszu.

Przed podaniem dziecku w wieku poniżej 12 lat należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Corsodyl jest zastrzeżonym znakiem towarowym firm grupy GlaxoSmithKline.

Zawartość opakowania
200

Opis
Corsodyl Płyn do płukania jamy ustnej 200 ml
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