
BETEGTÁJÉKOZTATÓ 
Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen az alábbi betegtá-
jékoztatót. .. 
E recept nélkül kapható gyógyszerrel On enyhe, múló panaszokat kezelhet orvosi fel
ügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében azonban, elengedhetetlen e gyógyszer 
körültekintő, szakszerű alkalmazása. 
- Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplő információkra a későbbi

ekben is szüksége lehet. 
- További kérdéseivel forduljon fffágyszeFészéhez. 
- Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 2 héten belül nem enyhülnek, vagy éppen 

súlyosbodnak. 
Milyen hatóanyagot és segédanyagokat tartalmaz a készítmény? 
Hatóanyag: 20,8 mg carbenoxolonum natricum grammonként. 
Segédanyagok: polyol-zsírsav-észter (CETIOL HE), citromolaj, imidurea (BIOPURE 
100), nipastát nátrium (metil-, etil-, propil-, butil-hidroxi-benzoát nátriumsója), izo-oktil
sztearát (CETIOL 868), polioxil-30-cetosztearil-alkohol(EMU LG IN B.3), tisztított víz. 
Milyen betegségek esetén alkalmazható a gél? 
Ajakfájdalom, valamint szájnyálkahártya-fekély tüneteinek enyhítésére és kezelésére 
szolgáló gyógyszerkészítmény. Rövid időn belül csökkenti a fájdalmat és elősegíti a 
természetes gyógyulási folyamatot. 
Hogyan kell alkalmazni a Carbosan gélt? 
Kizárólag külsőleg , helyileg alkalmazható. 
Ha az orvos másképpen nem rendel i, a géllel naponta 4 alkalommal, vastagon kell 
bekenni az érintett bőr- , illetve szájnyálkahártya felületet, lehető leg étkezések után és 
lefekvéskor. A gélt az ajakfájdalom vagy szájüregi fekély elsó tüneteinek jelentke
zésekor (bizsergés vagy égő érzés) célszerű alkalmazni és a lehető legtovább kell az 
érintett területen hagyni. 
Alkalmazás után a kupakot minden esetben szorosan vissza kell csavarni. 
Amennyiben tünetei 2 hét után nem szűnnek meg, keresse fel kezelóorvosát. 
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Mikor nem alkalmazható a készítmény? 
- A készítmény hatóanyag ával vagy segédanyagaival szembeni érzékenység esetén, 
- bizonyos bőr- és nyálkahártya daganatok és nemi betegség esetén. 
- A készítmény nem alkalmazható súlyos szív-, vese, és májkárosodás, magas vér-

nyomás, egyidejű szívglikozid kezelés, alacsony szérumalbumin szint esetén, 
- 3 éves kor alatt, 
- idős korban, 
- terhesség és szoptatás idején. 
Bakteriális felülfertőződés esetén megfelelő kezelést kell alkalmazni. 
Milyen mellékhatások léphetnek fel a kezelés ideje alatt? 
Mellékhatások kialakulását nem észlelték. 
Befolyásolja-e a gél a járművezetői és gépkezelői képességeket? 
Ezeket a képességeket a készítmény nem befolyásolja. 
Alkalmazható-e a készítmény terhesség és szoptatás ideje alatt? 
Alkalmazása terhesség és szoptatás ideje alatt ellenjavalll. 
Mi a teendő túladagolás esetén? 
Előírásszerű alkalmazás esetén túladagolást nem észleltek. 
Gyermekek esetében figyelni kell arra, hogy nagy mennyiségű gélt ne nyeljenek le, 
mivellenyelve étvágy- és anyagcserezavarokat, valamint vérnyomásemelkedést 
okozhat. 
Hogyan kell tárolni a készítményt? 
250 C alatti hőmérsékleten tárolandó. 

A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül szabad felhasználni . 
A gyógyszert gyermekek elől gondosan el kell zárni. 
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