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Dentinox N (150 mg + 3,4 mg + 3,2 mg)/ g, żel do stosowania
na dziąsła, 10 g
 

Cena: 22,99 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g

Postać żel do stosowania na dziąsła

Producent DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lidocainum hydrochloridum, Chamomillae
extractum, Macrogoli aether laurilicum

Wiek od 3 miesiąca

Opis produktu
 

Wskazania

Ząbkowanie niemowląt, podrażnienia dziąseł i dolegliwości bólowe.

Działanie
Łagodzenie dolegliwości związanych z bolesnym wyrzynaniem się zębów mlecznych (podrażnienia dziąseł i dolegliwości bólowe).

Dawkowanie

Lek stosować krótkotrwale w przypadku pojawienia się ostrych objawów ząbkowania.
Smarować palcem lub patyczkiem bawełnianym.
Przed nałożeniem palcem należy dokładnie go umyć i smarować dziąsła niewielką ilością żelu przy pomocy czystego palca lub
bawełnianego patyczka i lekko wmasować.
Powtarzać 2-3 razy dziennie, zwłaszcza po jedzeniu lub po wykonaniu zabiegów higienicznych w jamie ustnej przed pójściem
spać.

Skład
10 g żelu zawiera:

Substancje czynne: Chamomillae tinctura (nalewka z rumianku) (1:4-4,5) 1500 mg, Ekstrahent etanol 70% (V/V), Lidocaini
hydrochloridum (lidokainy chlorowodorek) 34mg, Macrogoli aether laurilicum (makrogolu eter laurylowy) 32 mg, Zawartość
etanolu w produkcie max 9,5%.
Substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, wersenian dwusodowy, sodu wodorotlenek 10%, polisorbat 20, glikol,
propylenowy, sól sodowa sacharyny, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona, ksylitol.
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Przeciwwskazania

Uczulenie (nadwrażliwość) na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
Nietolerancja fruktozy.
Nietolerancja rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae.
Reakcje nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry) są bardzo rzadkie. Reakcja krzyżowa może wystąpić u
ludzi uczulonych na rośliny z rodziny Asteraceae (np. bylica).
Nietolerancja lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego).

Działania niepożądane
Mogą pojawić się reakcje nadwrażliwości skóry i błon śluzowych, związane zwłaszcza z zawartością lidokainy. Nadwrażliwość może
objawiać się np. pieczeniem, zaczerwienieniem.

Przechowywanie

W miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25°C.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Dodatkowe informacje
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, 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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