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Sachol żel dent. 10 g
 

Cena: 22,98 pln

Opis słownikowy

Dawka (0,0871g+0,1mg)/g

Opakowanie 10 g (tuba)

Postać żel do stos.w jam.ust.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Cholini salicylas, Cetalkonii chloridum

Opis produktu
 

Opis
Sachol, żel stomatologiczny, tuba 10 g
Status rejestracji: lek OTC / lek dostępny bez recepty
Producent: Bausch Health Poland sp. z o.o.
Postać: żel do stosowania w jamie ustnej i na dziąsła
Wielkość opakowania: 10 g
Zalecane kategorie:
Żele stomatologiczne
Jama ustna
Jama ustna – stany zapalne
Zapalenie dziąseł
EAN: 5909990230211
BLOZ: 4083701
Rekomendacja dla apteki – słowa kluczowe do wyszukiwarki sklepowej: sachol żel, sachol na afty, na afty, na afty w jamie ustnej, sachol
bez recepty

Krótki opis:
Sachol to lek do miejscowego stosowania w jamie ustnej. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i odkażająco.
Opis produktu / Wskazania i działanie:
Żel stomatologiczny Sachol wykazuje miejscowe działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe i odkażające. Efekty te są wynikiem
aktywności poszczególnych składników leku:
• choliny salicylan – zapewnia miejscowe działanie przeciwzapalne oraz słabszą aktywność przeciwbólową,
• cetalkoniowy chlorek – wzmacnia przeciwbólowe i przeciwzapalne działanie żelu,
• metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan –wykazują działanie odkażające.
Sachol jest wskazany do miejscowego stosowania:
• w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej,
• w nadżerkach i owrzodzeniach jamy ustnej,
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• w stanach zapalanych dziąseł,
• w chorobach przyzębia.
Co to jest Sachol żel – skład i postać:
Substancjami czynnymi leku są choliny salicylan i cetalkoniowy chlorek. 1 g żelu zawiera: 87,1 mg choliny salicylanu (Cholinisalicylas) i
0,1 mg cetalkoniowego chlorku (Cetalkoniichloridum) oraz substancje pomocnicze o znanym działaniu: metylu parahydroksybenzoesan i
propylu parahydroksybenzoesan, a także pozostałe substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, glicerol, olejek anyżowy, etanol 96%,
woda oczyszczona.
Postać farmaceutyczna: przezroczysty, bezbarwny, jednolity żel o zapachu olejku anyżowego.
Dawkowanie – jak stosować żel Sachol?
Żel stomatologiczny Sachol należy stosować od 2 do 3 razy na dobę.
Sposób aplikacji: niewielką ilość żelu należy nanieść na chorobowo zmienione miejsce i lekko wcierać przez około 2 minuty. Po
zastosowaniu preparatu przez około pół godziny nie powinno się pić oraz spożywać pokarmów, aby nie zneutralizować działania leku.
Bezpośrednio po aplikacji żel utrzymuje się na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej przez kilka minut.
Lek Sachol należy stosować zgodnie z jego przeznaczeniem, według zaleceń producenta. W razie wątpliwości warto skonsultować się z
lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki leku.
Sacholżel stomatologiczny przeciwwskazania – kiedy nie stosować?
• jeśli pacjent jest uczulony na choliny salicylan, cetalkoniowy chlorek, inne salicylany lub którąkolwiek z substancji pomocniczych.
Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed pierwszym zastosowaniem leku Sachol warto skonsultować się z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.
Bezpośrednio po aplikacji żelu miejscowo może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.
Sachol – czy można stosować u dzieci?
Produktu leczniczego nie należy stosować u dzieci poniżej 3. roku życia. U starszych dzieci żel może być aplikowany wyłącznie na
zlecenie lekarza.
Ze względu na zawartość metylu parahydroksybenzoesanu i propylu parahydroksybenzoesanu lek może powodować reakcje alergiczne
(możliwe reakcje typu późnego).
Żel stomatologiczny Sachol a inne leki
Podczas miejscowego stosowania produktu leczniczego zgodnie z zaleconym dawkowaniem, nie istnieje ryzyko wystąpienia interakcji.
Tylko w przypadku znacznego przedawkowania i pojawienia się objawów ogólnego działania choliny salicylanu należy uwzględnić, że
działa on synergicznie z innymi lekami przeciwzapalnymi, przeciwgorączkowymi i przeciwbólowymi.
Żel Sachol w ciąży i podczas karmienia piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.
Nie przeprowadzono badań określających czas i stopień wchłonięcia choliny salicylanu do organizmu po miejscowym stosowaniu żelu
na błonę śluzową jamy ustnej. Nie mniej jednak pochodne kwasu salicylowego są przeciwwskazane w III trymestrze ciąży, ponieważ
mogą powodować powikłania okołoporodowe.
Pochodne kwasu salicylowego są wydzielane z mlekiem matki i nie zaleca się ich stosowania w okresie karmienia piersią.
Zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn
Sachol żel stomatologiczny nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
Możliwe działania niepożądane:
Jak każdy lek, Sachol żel stomatologiczny może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Zaburzenia ogólne i stany w miejscy podania: może wystąpić krótkotrwałe, przemijające pieczenie.
Przedawkowanie:
Teoretycznie nie jest możliwe przedawkowanie produktu leczniczego. Jeżeli to jednak nastąpi, pacjent powinien przepłukać jamę ustną
obfitą ilością wody i ewentualnie wywołać wymioty.
W przypadku nadwrażliwości na salicylany, po przedawkowaniu żelu i wchłonięciu do organizmu znaczących ilości choliny salicylanu
mogą wystąpić objawy ogólnego działania salicylanów jak: pocenie się, szum w uszach, nudności, wymioty, zawroty głowy, zmiany
skórne (rumień lub pokrzywka).
Przechowywanie / Okres ważności:
• Żel stomatologiczny Sachol należy przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
• Leku nie wolno zamrażać.
• Produkt leczniczy musi być przechowywany w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
• Okres ważności po pierwszym otwarciu tubki wynosi 2 tygodnie.
• Termin ważności leku wynosi 2 lata.
Nie należy stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na tubie.
Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Podmiot odpowiedzialny:
PharmaSwiss Česká republika s.r.o.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanova24.pl
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka NOVA mgr farm. Kinga Radoń

ul. Mickiewicza 32, Sandomierz
+48 510 001 357

 

Jankovcova 1569/2c
170 00 Praga 7
Republika Czeska
Informacji o produkcie udziela:
Bausch Health Poland sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 2
35-959 Rzeszów

Klauzula, jeśli apteka nie dodaje jej automatycznie:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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