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Coldamin, mundhulespray, opløsning, 1,5mg/ml, Pligttekst til offentlighed

Coldamin (benzydaminhydrochlorid) mundhulespray, opløsning, 1,5 mg/ml
Offentlighed

Produktinformation Coldamin (benzydaminhydrochlorid) mundhulespray, opløsning, 1,5 mg/ml.
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen
eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Korttidsbehandling af smerter og irritation i mund og hals hos voksne og børn
over 6 år. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 4-8 pust hver 1½ til 3. time. Børn 6-12 år: 4 pust
hver 1½ til 3. time. Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Hvis der ikke er nogen effekt eller hvis
symptomerne forværres, skal der opsøges læge efter 3 dage. Anbefalet behandlingstid er 5-7 dage. Må
ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for nogle af indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Undgå
kontakt med øjnene. Bør anvendes med forsigtighed, hvis du lider eller har lidt af bronkial astma.
Forsigtighed bør udvises ved overfølsomhed over for acetylsalicylsyre eller andre NSAID’er. Hvis du
får feber eller andre symptomer, eller hvis symptomerne ikke bedres eller forværres indefor 3 dage,
bør du kontakte læge eller eventuelt tandlæge. Forsigtighed bør udvises ved alkoholisme, leversygdom
eller epilepsi. Indeholder methylparahydroxybenzoat (E218) som kan give allergiske reaktioner (kan
optræde efter behandlingen) og i sjældne tilfælde give åndedrætsbesvær. Brug af anden medicin:
Ingen kendte interaktioner. Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør ikke anvendes.
Bivirkninger: Ikke almindelige bivirkninger: Følelsesløshed og stikkende fornemmelse i munden.
Unormal følsomhed overfor lys. Meget sjældne bivirkninger: Alvorlige overfølsomhedsreaktioner
(anafylaktisk reaktion), som omfatter nældefeber og hævelser, som kan være alvorlige - kontakt din
læge. I tilfælde af hævelse af ansigt og læber skal du ringe til din læge eller skadestuen med det samme,
da det kan være livstruende. Kramper i svælget, herunder vejrtrækningsbesvær - kontakt omgående
læge eller skadestue. Ikke kendt frekvens: Allergisk reaktion (overfølsomhed). Pakningsstørrelser: 30
ml. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Udlevering: Håndkøb (ikke
apoteksforbeholdt). Tilskud: Ingen. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på
Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk.

