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Bobodent 0,5 g/ 100 g, żel, 10 g
 

Cena: 20,15 zł

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/100g

Opakowanie 10 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lidocainum

Opis produktu
 

Opis
Bobodent, lek zawierający lidokainę, która miejscowo znieczula i łagodzi ból.

Wskazania

Miejscowe stosowanie w celu łagodzenia dolegliwości bólowych:
- Przy ząbkowaniu.
- Wyrzynaniu się zębów mądrości.
- W przebiegu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

Działanie

Łagodzi ból.
Znieczulające.

Dawkowanie

Miejscowo na błony śluzowe jamy ustnej.
Kroplę żelu wielkości ziarna grochu wcierać w bolesne miejsce czystym palcem lub wacikiem. Powtórzyć 3 razy na dobę
(maksymalnie 6 razy), szczególnie po posiłkach i przed zaśnięciem.
Stosować doraźnie.

Skład

Substancją czynną leku jest lidokainy chlorowodorek.
100 gramów żelu zawiera 0,5 g lidokainy chlorowodorku.
Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: wyciąg suchy z rumianku, wyciąg suchy z tymianku, sorbitol ciekły,
niekrystalizujący, sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer 5984, glikol
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propylenowy,

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.
Uszkodzenia błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł w postaci zmian troficznych śluzówki, obrzęku czy owrzodzenia.

Działania niepożądane

Mogą wystąpić odczyny uczuleniowe, jak pokrzywka czy obrzęk w miejscu podania.
Stosowanie lidokainy w obrębie jamy ustnej może powodować znieczulenie kubków smakowych i w konsekwencji zaburzenia
smaku. Znieczulający wpływ lidokainy na część ustną gardła może doprowadzić do zniesienia odruchu gardłowego
(wymiotnego).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
W zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.
W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie
oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek
niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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