
A készítmény hatásai a gépjármûvezetéshez és gépek üzemel te
téséhez szükséges képességekre
Ezeket a képességeket a készítmény nem befolyásolja.

3. HOGYAN KELL ALKALMAZNI A CARBOSAN GÉLT?
A Carbosan gélt mindig az elôírásnak megfelelôen alkalmazza. Ameny- 
nyi ben nem biztos az adagolást illetôen, kér dezze meg orvosát vagy 
gyógyszerészét. Kizárólag külsôleg, helyileg alkalmazható. 
A készítmény szokásos adagja: a géllel naponta 4 alkalommal, vas ta-
gon kell bekenni az érintett bôr-, illetve száj nyál kahártya felületet, lehe-
tôleg étkezések után és lefekvéskor. A gélt az ajakfájdalom vagy száj-
üregi fekély elsô tüne teinek jelentkezésekor (bizsergés vagy égô ér- 
zés) célszerû alkalmazni és a lehetô legtovább kell az érintett terü leten 
hagyni.
Alkalmazás után a kupakot minden esetben szorosan vissza kell csa-
varni.
Amennyiben tünetei 2 hét után nem szûnnek meg, keresse fel kezelô-
orvosát.

Ha az elôírtnál több Carbosan gélt alkalmazott
Elôírás szerinti alkalmazás esetén túladagolást nem észleltek.
Gyermekek esetén figyelni kell arra, hogy nagy mennyiségû gélt ne 
nyeljenek le, mivel lenyelve étvágy- és anyag cserezavarokat, valamint 
vérnyomásemelkedést okozhat.

Ha elfelejtette alkalmazni a Carbosan gélt
Ne alkalmazzon dupla adagot az elfelejtett adag pótlására. A követ kezô 
adagot alkalmazza a megszokott idôpontban.

Ha bármilyen további kérdése van a készítmény alkalmazásával kap-
csolatban, kérdezze meg orvosát vagy gyógy szerészét.

4. LEHETSÉGES MELLÉKHATÁSOK
Alkalmazása során mellékhatásokról nem számoltak be. 
Ha mellékhatást, illetve egyéb tünetet észlel, kérjük, értesítse orvosát 
vagy gyógyszerészét.

5. HOGYAN KELL A CARBOSAN GÉLT TÁROLNI?
A gyógyszer gyermekektôl elzárva tartandó! 
Legfeljebb 25°C-on tárolandó!

A csomagoláson feltüntetett lejárati idô (hó, év, Exp. date) után ne alkal-
mazza a Carbosan gélt. A lejárati idô a meg adott hónap utolsó napjára 
vonatkozik.

A gyógyszereket nem szabad a szennyvízzel vagy a háztartási hulla-
dékkal együtt megsemmisíteni. Kérdezze meg gyógyszerészét, hogy 
szükségtelenné vált gyógyszereit miként semmisítse meg. Ezek az intéz - 
kedések elôsegítik a környezet védelmét.

6. TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Mit tartalmaz a Carbosan gél?
– A készítmény hatóanyaga: 20,8 mg karbenoxolon-nátrium grammon-

ként.
– Egyéb összetevôk: Polyol-zsírsav-észter, citromolaj, imidurea, metil-, 

etil-, propilparahidroxibenzoát nátrium sója, izo-oktil-sztearát, polioxil-
30-ceto sztearil-alkohol, tisztított víz.

Milyen a készítmény külleme és mit tartalmaz a csomagolás?
Kb. 5 g töltettömegû gél fehér, PP, lyukasztóval ellátott, csavaros ku- 
 pak kal és alumínium fóliával lezárt, kék alu mínium tubusban. 1 tubus 
dobozban.

A forgalomba hozatali engedély jogosultja és a gyártó:
Rowa Pharmaceuticals Ltd., Newtown, Bantry, Co.Cork, Írország

OGYI-T- 8529/01
A betegtájékoztató OGYI-engedély száma: 4251/55/07

A betegtájékoztató engedélyezésének dátuma: 2014. május

Vény nélkül, gyógyszertárakban kapható gyógyszer!

Gyakran nedvezô, fájdalmas, be re pe  dezô seb ala-
kul ki. A seb lassanként be szá rad, seb tetô fedi, mely 
idô vel lehullik. 10–14 nap alatt zaj lik le a folyamat.  
A HERPES többször visszatér, a kórokozó vírus az 
idegrendszerben bújik meg. Hô mérsékletváltozás, 
ismert vagy ismeretlen fizi kai-kémiai ingerlô anyag, 
stressz hatására kiújul.
A herpes vírus fertôzése átterjedhet a szemre, a 
nemi szervekre, más bôrterületre, felülfertôzôdhet, 
eczema, más kóros bôrfolyamat alakulhat ki.
        (folytatás a 2. oldalon)

Az ajakherpesz vagy szájsömör kellemetlen, fájdalmas, 
csúnya, feszélyez. Többnyire a herpes simplex (HSV) 
okozza. A fertôzés legtöbbször a száj körül jelentkezik, 
de átterjedhet más testrészre is. A HSV fertôzés kiújul-
hat, visszatér, ha a szervezet védekezése terhelôdik 
(magas láz, túlzott fizikai behatás, pl. erôs napsugár-
zás). A sebet érintô kézzel másokat is megfertôzhetünk, 
vagy magunkon terjesztjük más testrészre a fertô zést. 
A fertôzést terjeszti a közösen használt tö röl közô, evô-
eszköz, pohár. 
Tünetek: Kezdetben bizsergés, viszketés, étke zés kor 
égetô ér zés, majd legtöbb esetben egy napon belül meg-
jelennek a folyadékkal telt, kis hólya gok. Fáj dal mas, 
nehezünkre esik a beszéd, a mo soly gás, az evés-ivás.

A hólyagok idôvel kifakadnak, ki feké lye  sed hetnek. 

H E R p E S Z  •  A F TA
AjAKFÁjdALMAK 



A munkahelyen a személyes higiénia fontos szem-
pont, gyakran szabadságra kényszerül a betegség 
kiújulása alatt.

Vigyázzon másokra és magára!
NE... tapogassa a sebet.
NE... nyúljon a szembe.
NE... csókolgasson másokat, különösen 
 gyere keket.
NE... nyomja ki a hólyagokat, ne is 
 vakargassa ôket.
NE... nedvesítse nyálával a kontaktlencsét, 
 ujját lapozáskor stb.
NE... használjon közös törölközôt, evôeszközt,
 kendôt, takarót, alsónemût.

Mosson a szokottnál is alaposabban kezet, ha a 
sebet érintette, vagy gyógyszerrel kezelte.

Afta és szájüregi fekély
A szájüreg vagy az ajkak nyálkahártyá ján kiala kuló, 
lapos, kerek, középen sárgás, szélén vö rö ses udvarú, 
fájdalmas fekély. Egyszerre több fe kély is jelent kezhet. 
Oka lehet vírusos eredetû, vagy bizo nyos kémiai, fizikai, 
mikróbás eredetû káro sító ha tás kö vet kezménye. A szer-
vezet védekezôképessé gével is össze füg gésbe hozható.  
Dió, csokoládé, nyál kahártya iz gató anyagok, pl. citrus-
féle gyümöl csök is kivált hatják az aphta fellobbanását, 
azonban az ezek tôl való tartózkodás nem akadályozza 
meg a kiújulást. Egyéb állapotokkal is társulhat, pl. gyulla- 
 dásos be teg ségek, tartós láz, bizonyos ví rus fertô zé sek, 
allergiák, az emésztôrendszer, illet ve a vér kép zés zavara,  
rosszindulatú folyamat, eset leg gyógy szerek mellékha-
tása is oka le het. 1–3 hét alatt gyógyul, ritkán elhúzódó. 
Három hétnél tovább tartó, felderítetlen eredetû szájnyálka-
hártya fekéllyel menjen ismét orvoshoz!

Olvassa el figyelmesen az alábbi betegtájékoztatót, mely az Ön 
számára fontos információkat tartalmaz.
Ez a gyógyszer orvosi rendelvény nélkül kapható. Mindemellett az opti má-
lis hatás érdekében elengedhetetlen e gyógy szer körültekintô alkalmazása.
– Tartsa meg a betegtájékoztatót, mert a benne szereplô informáci ók ra a 

késôbbiekben is szüksége lehet.
– További információkért vagy tanácsért forduljon gyógyszerészéhez.
– Sürgôsen forduljon orvosához, ha tünetei 14 napon belül nem enyhül-

nek, vagy éppen súlyosbodnak.
– Ha bármely mellékhatás súlyossá válik, vagy ha a betegtájékozta tó-

ban felsorolt mellékhatásokon kívül egyéb tünetet észlel, kérjük, érte-
sítse orvosát vagy gyógyszerészét.

A betegtájékoztató tartalma:
1. Milyen típusú gyógyszer a Carbosan gél és milyen betegségek ese-

tén alkalmazható?
2. Tudnivalók a Carbosan gél alkalmazása elôtt
3. Hogyan kell alkalmazni a Carbosan gélt?
4. Lehetséges mellékhatások
5. Hogyan kell a Carbosan gélt tárolni?
6. További információk

1. MILYEN TÍpUSÚ GYÓGYSZER A CARBOSAN GÉL  
ÉS MILYEN BETEGSÉGEK ESETÉN ALKALMAZHATÓ?
A Carbosan gél az ajakfájdalmak – pl. láz kiváltotta, herpesvírus okozta 
gyulladás –, valamint szájnyálkahártya-fekély tüneteinek enyhítésére és 
kezelésére szolgáló gyógy szerkészítmény. Rövid idôn belül csök kenti a 
fájdalmat és elô se  gíti a termé szetes gyógyulási folyamatot. 

2. TUdNIVALÓK A CARBOSAN GÉL ALKALMAZÁSA ELÔTT
Ne alkalmazza a Carbosan gélt
– ha allergiás (túlérzékeny) a hatóanyagra vagy a Carbosan gél egyéb 

össze tevô jére,
– bizonyos bôr- és nyálkahártya daganatok és nemi betegségek 

esetén,
– a készítmény nem alkalmazható súlyos szív-, vese- és májkáro so dás, 

magas vér  nyomás, egyidejû úgynevezett szívgliko zid kezelés (szív- 
pa na szok esetén alkalmazott gyógyszer), alacsony szérumalbumin 
szint esetén,

– 3 éves kor alatt,
– idôs korban.
A Carbosan gél fokozott elôvigyázatossággal alkalmazható
Bakteriális felülfertôzôdés esetén a megfelelô kezelést kell alkal maz ni. 
Ebben az esetben forduljon kezelôorvosához.
Az önmagában alkalmazott helyi terápia a Carbosan géllel elégtelen 
le het immun rendszeri gyengeség, illetve az immunmûködés gyógy sze-
res gátlása (pl. szervtranszplantáció) esetében.
A kezelés ideje alatt alkalmazott egyéb gyógyszerek
Feltétlenül tájékoztassa kezelôorvosát vagy gyógyszerészét a jelenleg 
vagy nemrégiben szedett egyéb gyógyszerei rôl, beleértve a vény nélkül 
kapható készítmé nyeket is. 
A Carbosan gél egyidejû ún. szívglikozid kezelés (bizonyos szívbeteg-
ségek keze lésére adott gyógyszerek) esetén nem alkalmazható.
Terhesség és szoptatás
Mielôtt bármilyen gyógyszert elkezdene szedni, beszélje meg kezelô-
orvosával vagy gyógyszerészével.
A hatóanyag magzatkárosító hatását nem észlelték, mindazonáltal a 
Carbosan gél nem alkalmazható a terhesség elsô harmadában vagy 
szoptatás ideje alatt.

A kockázatokról és a mellékhatásokról 
olvassa el a beteg tájé koz   tatót,  

vagy kérdezze meg kezelôorvosát, 
gyógysze ré szét!

lásd 3–4. oldal
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