Ta
abletki na
a gardło o smaku klasyczny
ym
Ullotka dla pa
acjenta: infformacja dlla użytkow
wnika
Do
orithricin® tabletki na
a gardło o smaku
s
klasy
ycznym 0,5
5 mg / 1,0 mg
m / 1,5 mg, tabletki do ssania
Su
ubstancje cz
zynne: tyrotrrycyna / chlo
orek benzalk
koniowy / be
enzokaina
Na
ależy uważ
żnie zapozn
nać się z tre
eścią ulotkii przed zaży
yciem leku,, ponieważ zawiera on
na
in
nformacje w
ważne dla pacjenta.
p
Le
ek ten należy
y zawsze prz
zyjmować do
okładnie tak,, jak to opisa
ano w ulotce
e dla pacjentta lub według zaleceń
lekarza lub farrmaceuty.


Należy za
achować tę ulotkę,
u
aby w razie potrzzeby móc ją ponownie przeczytać.



Jeśli potrzebna jest rada lub doda
atkowa inforrmacja, nale
eży zwrócić się
s do farmacceuty.



acjenta wystą
ąpią jakiekolwiek objawy
y niepożądane, w tym wszelkie
w
możżliwe objawy
y niepożądan
ne
Jeśli u pa
niewymie
enione w ulotce, należy powiedzieć
p
o tym lekarzowi lub farm
maceucie. Pattrz punkt 4.



Jeśli po u
upływie 2 dni nie nastąpiiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z
lekarzem.

Sp
pis treści ulotki
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ki na gardło o smaku kla
asycznym i w jakim celu się go stosu
uje
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2.

Informacjje ważne prz
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em leku Dorrithricin® tab
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u klasycznym
m
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Jak przyjmować lek D
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t
na g
gardło o sma
aku klasycznym
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epożądane
Możliwe d

5.

Jak przec
chowywać lek Dorithricin
n® tabletki na
a gardło o smaku klasyc
cznym

6.

Zawartoś
ść opakowan
nia i inne info
ormacje

1..

Co to jes
st lek Doritthricin® tabletki na ga rdło o smaku klasyczn
nym i w jak
kim celu się
ę go stosuje
e

Do
orithricin® ta
abletki na ga
ardło o smak
ku klasyczny
ym są lekiem
m stosowanym do leczen ia jamy ustn
nej i gardła.
Wskazania
W
d
do stosowan
nia
Do
o leczenia ob
bjawowego w infekcjach jamy ustne
ej i gardła z towarzysząc
t
ym bólem ga
ardła i trudn
nościami z
po
ołykaniem.
2..

Informacje ważne przed przyjjęciem leku
u Dorithriciin® tabletkii na gardło o smaku klasycznym

Kiiedy nie prz
zyjmować leku
l
Dorith
hricin® table
etki na gard
dło o smaku klasyczny
ym


jeśli pacje
ent ma uczu
ulenie na tyro
otrycynę, ch
hlorek benzalkoniowy, be
enzokainę lu
ub którykolwiek z
pozostały
ych składnikó
ów leku Dorithricin® tab letki na gard
dło o smaku klasycznym
m, wymienion
nych w
punkcie 6
6.

Os
strzeżenia i środki osttrożności
W przypadku ciężkiego za
apalenia gard
dła lub silneg
go bólu gard
dła w połącze
eniu z wysok
ką gorączką,, bólem głow
wy,
nu
udnościami lub wymiotami należy za
asięgnąć porrady lekarza..
Zw
właszcza w p
przypadku ro
opnego zapa
alenia migdałłków z gorąc
czką lekarz podejmuje
p
d
decyzję, czy pacjent moż
że
do
odatkowo przyjmować le
ek Dorithricin
n® tabletki n
na gardło o smaku
s
klasyc
cznym opróccz innych me
etod leczenia
a,
takich jak np. przyjmowan
nie antybioty
yków.
W przypadku świeżych ran w jamie us
stnej i gardle
e należy zrezygnować ze
e stosowania
a leku Dorith
hricin® tabletki
na
a gardło o sm
maku klasycznym.
Pa
acjenci ze sk
kłonnością do
o reakcji nad
dwrażliwości skóry (alerg
giczny wypry
ysk kontakto
owy) powinn
ni unikać
prrzyjmowania
a leku Dorithricin® tablettki na gardło
o o smaku klasycznym ze
e względu na
a możliwe re
eakcje
na
adwrażliwośc
ci.
Dz
zieci
Po
onieważ u niemowląt i małych
m
dzieci nie można zagwarantow
wać właściwego sposobu
u zastosowania (ssanie),,
lek Dorithricin
n® tabletki na
a gardło o sm
maku klasyccznym nie na
adaje się do stosowania u niemowlą
ąt i małych
dz
zieci w wieku
u poniżej 24 miesięcy.
Po
odczas stoso
owania u dzie
eci należy zw
wracać uwag
gę, czy nabyły one już umiejętność k
kontrolowanego ssania.
Le
ek Dorithric
cin® tabletk
ki na gardło
o o smaku k
klasycznym
m a inne lek
ki
Na
ależy powied
dzieć lekarzo
owi lub farmaceucie o wsszystkich lek
kach przyjmo
owanych przzez pacjenta obecnie lub
b
os
statnio, a tak
kże o lekach, które pacje
ent planuje p
przyjmować.

W przypadku prawidłoweg
go stosowania nie są dottychczas zna
ane żadne in
nterakcje z in
nnymi lekam
mi.
Ciiąża i karmienie piersiią
Do
otychczas nie stwierdzon
no szkodliwe
ego działania
a leku Dorith
hricin® tablettki na gardło
o o smaku kllasycznym na
n
płodność. Jedn
nak w czasie
e ciąży i podczas karmie
enia piersią le
ek należy dla
a ostrożnoścci przyjmowa
ać tylko po
up
przedniej konsultacji z le
ekarzem lub farmaceutą
ą.
Le
ek Dorithric
cin® tabletk
ki na gardło
o o smaku k
klasycznym
m zawiera sorbitol
s
Je
eżeli stwierdz
zono wcześn
niej u pacjenta nietoleran
ncję niektóry
ych cukrów, pacjent pow
winien skontaktować się z
lekarzem prze
ed przyjęciem
m leku Dorithricin® table
etki na gardłło o smaku klasycznym.
k
Nie stosować leku Dorithrricin® tabletk
ki na gardło o smaku kla
asycznym u pacjentów
p
z rzadko wysttępującą
dz
ziedziczną nietolerancją fruktozy.
In
nformacja dla
a diabetyków
w
1 tabletka do ssania zawie
era 0,87 g sorbitolu (źró
ódło 0,22 g fruktozy),
f
co
o odpowiada ok. 0,07 jed
dnostkom
ch
hlebowym (w
ww). Sorbitol może mieć
ć lekkie działłanie przeczy
yszczające.
3..

Jak przy
yjmować lek
k Dorithriciin® tabletkii na gardło o smaku klasycznym
k

Te
en lek należy
y zawsze prz
zyjmować do
okładnie tak,, jak to opisa
ano w ulotce
e dla pacjentta lub według zaleceń
euty.
lekarza lub farrmaceuty. W razie wątpliwości należży zwrócić się do lekarza
a lub farmace
alecana daw
wka
Za
W razie potrze
eby należy powoli
p
rozpuszczać w jam
mie ustnej 1-2 tabletki do
d ssania kilk
ka razy na dobę,
d
co
2--3 godziny.
Le
eczenie należ
ży kontynuować jeszcze przez jeden
n dzień po us
stąpieniu dolegliwości.
Pr
rzyjęcie wię
ększej niż zalecana
z
da
awki leku D
Dorithricin® tabletki na gardło o s
smaku klas
sycznym
®
W przypadku prawidłoweg
go stosowania można wy
ykluczyć zatrucie lekiem Dorithricin®
tabletki na
a gardło o
sm
maku klasycz
znym i dotyc
chczas nie są
ą znane takiie przypadki.

Po
o przyjęciu b
bardzo dużej liczby table
etek mogą w ystąpić dolegliwości żołą
ądkowo-jelito
owe i zwięks
szony poziom
m
methemoglobiny we krwi,, zwłaszcza u dzieci. Możżliwymi objawami są dus
szność i sina
awe zabarwie
enie warg i
pa
alców.
W razie podejrzenia znacz
znego przeda
awkowania n
należy zwróc
cić się do lek
karza.
Ja
ako działania
a zaradcze za
alecane jest podanie dużżych ilości wody
w
i tablete
ek węgla ora
az ewentualn
nie
od
dpowiednie d
działania prz
zeciwko meth
hemoglobine
emii, podejm
mowane prze
ez lekarza.
Po
ominięcie p
przyjęcia le
eku Dorithriicin® tablettki na gardłło o smaku klasycznym
m
Nie należy sto
osować podw
wójnej ilości w celu uzup ełnienia pom
miniętej table
etki.
Na
ależy ssać 1 tabletkę lek
ku Dorithricin
n® tabletki n
na gardło o smaku
s
klasycznym, a na
astępnie kontynuować
stosowania w zwykłej daw
wce.
4..

Możliwe działania niepożądan
n
ne

Ja
ak każdy lek,, lek ten może powodow
wać działania
a niepożądan
ne, chociaż nie
n u każdego
o one wystą
ąpią.
Do
o oceny dzia
ałań niepożąd
danych stosuje się nastę
ępujące okre
eślenia częsttości występo
owania:


Bardzo cz
zęsto: więce
ej niż u 1 na 10 pacjentó
ów



Często: u 1 do 10 na 100 pacjentów



w
Niezbyt c
często: u 1 do
d 10 na 1 000 pacjentów



Rzadko: u 1 do 10 na
a 10 000 pac
cjentów



Bardzo rz
zadko: mniejj niż u 1 na 10 000 pacj entów



Częstość nieznana: Częstość
C
nie może być ok
d
d
danych
kreślona na podstawie dostępnych

ałania niepo
ożądane
Możliwe dzia
zadko:
Rz
W rzadkich prrzypadkach mogą
m
wystąp
pić reakcje n
nadwrażliwoś
ści, zwłaszcz
za na produk
kt rozkładu benzokainy
b
(e
ester kwasu a
aminobenzo
oesowego).
W przypadku zastosowaniia zewnętrzn
nego, zwłaszzcza u dzieci i w przypadku nanoszen
nia na duże powierzchnie
ra
an, wystąpiło
o zwiększenie
e poziomu methemoglob
m
biny we krwii. Możliwymi objawami ssą duszność i sinawe
za
abarwienie w
warg i palców
w.
Cz
zęstość niezn
nana:
U wrażliwych pacjentów mogą
m
wystąp
pić również rreakcje alerg
giczne, wywo
ołane przez ssubstancje pokrewne
p
ch
hemicznie z b
benzokainą, takie jak pe
enicyliny, sullfonamidy, kosmetyki
k
prrzeciwsłonecczne, kwas pp
am
minosalicylow
wy (uczuleniie na związk
ki paragrupy)).
In
nne możliw
we działania
a niepożąda
ane

W przypadku odpowiednio
o uwrażliwionych pacjen tów olejek miętowy
m
moż
że wywołać rreakcje nadw
wrażliwości (w
(
ty
ym duszność).
Zg
głaszanie d
działań niep
pożądanych
h
Je
eśli wystąpią
ą jakiekolwiek objawy nie
epożądane, w tym wszellkie objawy niepożądane
e niewymienione w ulotc
ce,
na
ależy powied
dzieć o tym lekarzowi lub
b farmaceuc ie. Działania
a niepożądan
ne można zg
głaszać również
be
ezpośrednio do krajoweg
go systemu zgłaszania.
z
dla Niemiec:
Bu
undesinstitutt für Arzneim
mittel und Medizinproduk
kte
Ab
bt. Pharmako
ovigilanz
Ku
urt-Georg-Kiiesinger Allee 3
D--53175 Bonn
n
Website:
W
http://www.bfarrm.de
dla Luksemburga
Diirection de la
a Santé – Division de la Pharmacie e
et des Médic
caments
Villa Louvigny
y – Allée Marrconi
L-2120 Luxem
mbourg
Site internet: http://www.ms.public.lu
u/fr/activitess/pharmacie
e-medicamen
nt/index.htm
ml
Dz
zięki zgłasza
aniu działań niepożądany
ych można b
będzie zgrom
madzić więcej informacji na temat be
ezpieczeństw
wa
stosowania lek
ku.
5..

Jak prze
echowywać
ć lek Dorithricin® table
etki na gard
dło o smaku
u klasyczny
ym

Le
ek należy prz
zechowywać
ć w miejscu niewidoczny
n
m i niedostę
ępnym dla dz
zieci.
Nie stosować tego leku po
o upływie terrminu ważno
ości zamiesz
zczonego na pudełku i po
ojemniku po "Verwendba
ar
bis:". Termin ważności oznacza ostatn
ni dzień poda
anego miesiąca.
Warunki
W
prze
echowywania
Nie przechowy
ywać w temp
peraturze po
owyżej 25°C
C.
Le
eków nie należy wyrzuca
ać do kanaliz
zacji ani dom
mowych poje
emników na odpadki.
o
Na leży zapytać
ć farmaceutę
ę,
jak usunąć lek
ki, których się już nie uż
żywa. Takie p
postępowanie pomoże chronić środo
owisko.
6..

Zawarto
ość opakow
wania i inne informacje
e

Co
o zawiera le
ek Dorithricin® tabletki na gardło
m
o o smaku klasycznym


Substancjami czynnym
mi leku są:
1 tabletka
a do ssania zawiera:
z
0,5 mg
tyrotrycyn
na
g
chlorek be
enzalkoniowy
y
1,0 mg
g
benzokain
na
1,5 mg
g



Pozostałe składniki to:
sorbitol (P
Ph. Eur.), tallk, stearynian sacharozy
y typ III, sac
charyna sodo
owa 2 H2O, o
olejek miętowy, powidon
n
(K 25), ka
armeloza sod
dowa (Ph. Eu
ur.)

Ja
ak wygląda lek Dorithricin® table
etki na gard
dło o smaku
u klasyczny
ym i co zaw
wiera opako
owanie
Białe, okrągłe tabletki
pakowania z 20 tabletka
ami do ssania
a i 40 tablettkami do ssa
ania
Op
Po
odmiot odp
powiedzialn
ny
MEDICE Pharm
ma GmbH & Co. KG
Ku
uhloweg 37, 58638 Iserllohn
Te
elefon: (02371) 152790
Te
elefaks: (023
371) 937-32
29
e--mail: info@medice-pharrma.de
Wytwórca
W
iw
współdystrrybutor
MEDICE Arzne
eimittel Pütte
er GmbH & Co.
C KG
Ku
uhloweg 37, 58638 Iserllohn
Te
elefon: (02371) 937-0
Te
elefaks: (023
371) 937-32
29
e--mail: info@medice.de
ww
ww.medice.d
de
Da
ata ostatniej aktualiza
acji ulotki: kwiecień 2
2015.
Nieoficjalne tłumaczenie niemieckiej
n
ulotki
u
dla paccjenta.

