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DENTOSEPT A Z APLIKATOREM, 25 g
 

cena: 19,99 PLN

Opis słownikowy

Marka Inne

Postać aerozol

Problem afty i pleśniawki, zapalenie dziąseł, zapalenie
jamy ustnej

Producent PHYTOPHARM KLĘKA

Rodzaj rejestracji Lek ziołowy

Zastosowanie odkażające

Opis produktu
 

DENTOSEPT A Z APLIKATOREM - działanie:

odkażające, znieczulające, przeciwzapalne

DENTOSEPT A Z APLIKATOREM - wskazania:

lek tradycyjnie stosowany przy: stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, aftach, odleżynach w jamie ustnej (po protezach zębowych),
parodontozie (pomocniczo)

DENTOSEPT A Z APLIKATOREM - skład:

100 g produktu zawiera: wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liści
szałwii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica montana L.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita
L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1) – 50 g. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V), benzokaina 2 g. Lek zawiera
35-45% (V/V) etanolu (alkohol).

DENTOSEPT A Z APLIKATOREM - sposób użycia:

aplikować jedną dozę na miejsce zmienione chorobowo w jamie ustnej. Maksymalnie, jednorazowo można zastosować do 5 doz
preparatu na różne miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej. Maksymalna dawka dobowa to 15 doz. Odległość aplikatora od
miejsca aplikacji powinna mieścić się w przedziale od około 1 cm do około 5 cm. Bezpośrednio po zastosowaniu nie płukać jamy ustnej.

DENTOSEPT A Z APLIKATOREM - przeciwwskazania:

uczulenie na substancje czynne oraz arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych
(Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek, benzokainę lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku;
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wiek poniżej 12 lat

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu i zdrowiu.
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