STOPANGIN 1X30ML Ústní sprej
Čtěte pečlivě příbalovou informaci.

Příbalová informace - VP
Informace pro použití, čtěte pozorně !

STOPANGIN
Orální sprej

DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI A VÝROBCE:
TEVA Czech Industries s.r.o., Opava-Komárov, Česká republika

SLOŽENÍ:
Léčivá látka
Hexetidinum 1,92 mg v 1 ml
Pomocné látky
Badyáníková silice, eukalyptová silice, silice květů citroníku hořkého, sasafrasová silice, silice máty peprné,
methylsalicylát, monohydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, glycerol 85%, ethanol 96%.

INDIKAČNÍ SKUPINA:
Otorinolaryngologikum, stomatologikum.

CHARAKTERISTIKA:
Desinfekční přípravek dutiny ústní a hltanu.

INDIKACE:
Přípravek se používá u dospělých a dětí starších 8 let k dezinfekci dutiny ústní a hltanu při zánětlivých a
infekčních onemocněních nebo při chirurgických výkonech v dutině ústní, k ústní hygieně a k potlačení zápachu
z úst. Stopangin je možné používat jako podpůrný lék při léčbě antibiotiky u angín vyvolaných streptokoky.
Přípravek mohou používat těhotné ženy a kojící ženy po poradě s lékařem.

KONTRAINDIKACE:
Přípravek se nesmí užívat při známé přecitlivělosti na některou složku přípravku, při zánětu hrtanu a suchém
zánětu hltanu (suché faryngitidě atrofického typu), rovněž přípravek nesmí být podán dětem do věku 8 let.

NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY:
Přípravek je obvykle dobře snášen. Po použití se na přechodnou dobu může objevit pocit pálení sliznice dutiny

ústní, který sám za krátkou dobu vymizí. Ojediněle může též dojít ke změně chuti a čichu. Výjimečně u
přecitlivělých osob může dojít k alergické reakci (v místě přímého dotyku překrvení, otok, puchýřky až puchýře,
pablány, zvředovatění a krvácení) nebo ke krátkodobé křeči hlasivek a průdušnice, popř. k poruchám dýchání.
Při případném výskytu nežádoucích účinků nebo jiných neobvyklých reakcí se o dalším užívání přípravku
poraďte se svým lékařem.

INTERAKCE:
Interakce nejsou dosud známy.

DÁVKOVÁNÍ A ZPŮSOB PODÁNÍ:
Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se podává 2-3krát denně.
Při použití sejměte ochranný kryt a nasaďte aplikátor. Stiskněte asi 2-3krát, až se roztok nasaje do rozprašovače
a po stisku začne vystřikovat. Pak stříkněte do úst při zadrženém dechu jednou vpravo a jednou vlevo.
Přípravek používejte po jídle nebo mezi jídly.
Ústní aplikátor omývejte z hygienických důvodů teplou vodou.

UPOZORNĚNÍ:
O vhodnosti současného užívání dalších léků se poraďte s lékařem. Bude-li Vám lékař předepisovat jiné léky,
oznamte mu, že používáte Stopangin.
Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků choroby do 3 dnů nebo se stav zhorší, popř. dojde-li k výskytu
neobvyklých reakcí, vyhledejte lékaře.
Bez porady s lékařem užívejte přípravek nejdéle 7 dnů.
U angíny a dalších závažnějších onemocnění přípravek nenahrazuje léčbu antibiotiky.
Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem.
Přípravek se nesmí vdechovat!
Přípravek lze použít u dětí starších 8 let pouze tehdy, pokud se nebrání cizímu předmětu (aplikátoru) v ústech a
pokud jsou schopny spolupráce, tj. jsou schopny zadržet dech při vstřikování přípravku.
Přípravek se nesmí dostat do oka.
Přípravek obsahuje 80% obj. etanolu 96%. Každá dávka obsahuje do 0,1 g ethanolu. Při častém používání může
dojít k vysušování a dráždění sliznic. Řidičům se nedoporučuje jízda motorovými vozidly v období do 30 minut
po použití.

UCHOVÁVÁNÍ:
Při teplotě do 25 (C. Uchovávat vnitřní obal v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem.

VAROVÁNÍ:
Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu.
Uchovávejte mimo dosah a dohled dětí.

BALENÍ:
Nádobka s mechanickým rozprašovačem s obsahem 30 ml roztoku a ústní aplikátor.
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