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Dentosept A płyn, 25 g
 

Cena: 14,95 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 25 g

Postać płyn do stosowania w jamie ustnej

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek

Wiek od 12 roku życia

Opis produktu
 

Wskazania

- Afty,
- Stany zapalne jamy ustnej i dziąseł,
- Odleżyny jamy ustnej (po protezach zębowych),
- Pomocniczo w parodontozie.

Działanie

Znieczulające.
Przeciwzapalne.
Przeciwbakteryjne.
Odkażające.

Dawkowanie

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: smarować miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej za pomocą patyczka
higienicznego do 3. razy dziennie.
Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej

Skład
100 g produktu zawiera wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku, kory dębu, liści szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku, ziela
mięty pieprzowej, ziela tymianku (2/2/2/1/1/1/1). Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) – 50,0 g, benzokaina – 2,0 g.
Zawartość etanolu: 35 – 45% (v/v).

Przeciwwskazania

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekanamex.pl
https://www.aptekanamex.pl/dentosept-a-plyn-25-g.html
/higiena-jamy-ustnej.html
http://www.aptusshop.pl/


 
Apteka Namex

ul. Serocka 3, Warszawa
+48 530 318 828

 

Nadwrażliwość na substancje czynne oraz arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej
złożonych Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek, lub którąkolwiek substancję pomocniczą
Dentosept A.
Nie należy stosować leku u dzieci poniżej 12. roku życia.

Działania niepożądane
Przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej przemijające po umyciu zębów. Przemijające jest również krótkotrwałe pieczenie błony
śluzowej występujące bezpośrednio po zastosowaniu leku. Reakcje nadwrażliwości u osób uczulonych na benzokainę,
methemoglobinemia.

Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
W temperaturze poniżej 25oC.

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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