Ангілекс Здоров'я
Склад.
Діючі речовини Ангілекса - гексетидин, хлорбутанолу гемігідрат, холіну
саліцилат.
Фармакологічні властивості.
Ангілекс - комплексне антисептичну, протигрибкову, протизапальну,
болезаспокійливу засіб для місцевого застосування. Антисептичну дію пов'язано
з придушенням окислювальних реакцій метаболізму бактерій. Протигрибковий
дія пов'язана з порушенням синтезу клітинної стінки грибків. Протизапальну та
знеболювальну дію викликано з пригніченням активності ферменту ЦОГ 1 і ЦОГ
2, пригніченням синтезу простагландинів, зупиняє функції макрофагів і
нейтрофілів.
Показання.
Дорослим і дітям старше 6 років призначають для лікування запальних і
інфекційних, а також важких гарячкових або гнійних захворювань порожнини
рота і глотки, що вимагають призначення антибіотиків і сульфаніламідів:
 тонзиліт, ангіна;
 фарингіт, ларингіт;
 гінгівіт і кровоточивість ясен;
 захворювання періодонта і їх симптоми;
 стоматит;
 інфікування лунок зубів після їх видалення;
 грибкові інфекції порожнини рота і глотки (молочниця);
 неприємний запах з рота, зокрема при руйнуються пухлинах
порожнини рота і глотки;
 простудні захворювання.
Форма випуску.
 спрей для ротової порожнини по 50 мл у флаконі;
 спрей для ротової порожнини по 30 мл у балоні;
 розчин для ротової порожнини по 120 мл у флаконі.
Спосіб застосування.
Спрей: дорослим і дітям старше 15 років призначають по 1 зрошенню 4-6
разів на добу. Дітям від 6-15 років по 1 зрошенню 2-3 рази на добу. Курс
лікування 5 днів.
Розчин: дорослим і дітям старше 6 років призначають для полоскання
ротової порожнини розведеним розчином (2 чайні ложки розчину, розведені ¼
склянки теплої води) від 2-4 разів на добу. Курс лікування не більше 5 днів.
Діти.
Протипоказаний дітям до 6 років.

Застосування в період вагітності або годування груддю.
Дослідження з використання препарату у вагітних і годуючих не
проводилися, тому Ангілекс не застосовується під час вагітності та годування
груддю.
Особливості по застосуванню.
При тривалому застосуванні може
порожнини.
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Протипоказання.
 підвищена чутливість до будь-якого складового препарату;
 атрофічний фарингіт;
 бронхіальна астма, пневмонія, туберкульоз.
Побічні ефекти.
При застосуванні можуть виникнути такі побічні реакції:
 анафілактичні реакції;
 подразнення слизової оболонки рота.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодії.
Не можна застосовувати з іншими антисептичними засобами. У разі
необхідності застосування препарату слід припинити. Лужні розчини
інактивують дію препарату.
Здатність
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автотранспортом або іншими механізмами.
Препарат містить етанол, тому протягом 30 хвилин після застосування
препарату не рекомендується керувати транспортним засобом.
Передозування.
Може виникнути алкогольна інтоксикація, оскільки в складі препарату
присутній етиловий спирт. У разі передозування проводять симптоматичне
лікування.
Умови зберігання.
Зберігати в захищеному від світла місці при температурі не вище 25 ° C.
Категорія відпустки.
Без рецепта.
Виробник.
Товариство з
«Здоров’я».
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Інструкція препарату Ангілекс представлена виключно з ознайомчою
метою. Кваліфіковану допомогу в призначенні Ангілексу з метою лікування,
його дозування, схему лікування, протипоказання і сумісність з іншими
медикаментами, може надати тільки ваш особистий лікар. Пам'ятайте,
самолікування небезпечно для вашого здоров'я!

