SZÁJFERTŐTLENÍTŐ TABLETTA
Mielőtt elkezdené a gyógyhatású készítményt alkalmazni, olvassa el figyelmesen az
alábbi betegtájékoztatót!
E recept nélkül kapható gyógyhatású szerrel Ön enyhe felsőlégúti, szájüregi panaszokat
kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen a
készítmény körültekintő, előírásszerű alkalmazása.
Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbiekben is
szüksége lehet!
Hatás:
 Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény, hatását szakirodalmi adatok
igazolják. A fertőzéses megbetegedések egyik legfontosabb kapuja a szájüreg. A nyálban
természetes módon jelenlevő lizozim az emberi szervezetnek
 a bakteriális fertőzésekkel szembeni elsődleges védelmét biztosítja. A tabletta a nyálban
lévő lizozim koncentrációját átmenetileg sokszorosára növeli, ezzel a szájüregbe kerülő
baktériumok gyorsabb és hatékonyabb pusztulását okozza. A légúti és meghűléses (nátha)
jellegű fertőzésekkel szemben védő szerepet tölt be.
Mi a tabletta hatóanyaga?
Egy tabletta 5,0 mg lizozim-kloridot (Lysozyme hydrochloridum) tartalmaz.
Mit tartalmaz még a tabletta?
A tabletta tartalmaz még szorbitot, magnézium-sztearátot, talkumot és borsos-mentaolajat.
Mikor ajánlott a Szájfertőtlenítő tabletta alkalmazása?
Mindenféle bakteriális eredetű szájüregi-, nyelőcső-, gégefő- és torokgyulladás, szájfertőzés,
szájüregsérülés, gége-, mandula- valamint fogászati beavatkozást követő szájfertőzés
megelőzésére, coccusok okozta fertőzések helyi kezelésére, illetve ilyen betegségek
kialakulásának megelőzésére.
Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni?
Ha Ön tojásfehérjére érzékeny, ne kezelje magát Szájfertőtlenítő tablettával!
Mit kell tudnia az alkalmazás megkezdése előtt?
Tudnia kell, hogy a tünetek valóban fertőzéses eredetűek-e! Amennyiben bizonytalan azok
eredetében, keresse fel orvosát! A készítmény alkalmazása során nem alakul ki vele szembeni
rezisztencia.
A termék alkalmazhatóságáról kérdezze meg orvosát, ha Önnek valamely cukorral (pl.
szorbit, stb.) szemben összeférhetetlensége van!
Alkalmazhatják-e a tablettát gyermekek is?
Igen, de csak 3 éves kortól.
Várandósság és szoptatás ideje alatt alkalmazható-e a készítmény?
Erre vonatkozó vizsgálati eredmények nem állnak rendelkezésre, ezért ezen élethelyzetekben
a tabletta alkalmazását beszélje meg szakemberrel!

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmazni?
A tablettát szétrágás nélkül kell elszopogatni! Folyadék fogyasztása a tabletta szopogatása
közben, illetve utána legalább 30 percig nem ajánlott (mert kb. ennyi idő szükséges a hatás
kifejtéséhez).
Mi az ajánlott adag?
Felnőtteknek 3-5x1 tablettát, gyermekeknek 3x1 tablettát szétrágás nélkül, lassan
elszopogatni!
Milyen nem kívánt hatásokat válthat ki a készítmény alkalmazása során?
Erre vonatkozó adatok nem ismertek.
Mire kell még ügyelni a készítmény alkalmazása során?
Amennyiben a tabletta alkalmazása során nem várt hatást észlel, hagyja abba az alkalmazást!
Mennyi ideig alkalmazható a készítmény?
Megelőzésre, bakteriális fertőzés kivédésére 1-2 hétig.
Kialakult fertőzés esetén a gyógyszeres terápia kiegészítésére, a panaszok fenn-állásáig.
Hogyan kell tárolni a készítményt?
Legfeljebb 25 °C-on. Gyermekektől elzárva tartandó!
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