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Duraphat 5000 1,1%, pasta do zębów, 51 g
 

Cena: 40,39 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 51g

Producent CP GABA GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Natrii fluoridum

Opis produktu
 

Opis
Duraphat 5000, pasta do zębów dla młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych stosowana w profilaktyce próchnicy zębów,
szczególnie pacjentów z grupy
ryzyka zagrożonej próchnicą o dużej intensywności.

Wskazania
Profilaktyka przeciwpróchnicza u młodzieży powyżej 16 roku życia i dorosłych.

Działanie

Fluorek sodu przeciwdziała powstawaniu próchnicy (zębów).
Fluorek sodu należy do leków zapobiegających próchnicy.

Dawkowanie

W celu czyszczenia zębów stosować 3 razy na dobę w następujący sposób: każdorazowo, przed każdym czyszczeniem zębów
nałożyć około 2 cm pasty ma szczoteczkę, po każdym posiłku czyścić zęby wykonując pionowe ruchy szczoteczką, w kierunku
od dziąseł do końca zębów.
Nadmiar piany wypluć. Nie połykać.
Czyścić zęby przez około 3 minuty.

Skład
Substancja czynna: fluor w postaci fluorku sodu.
1 g pasty do zębów zawiera 5 mg fluorku, co odpowiada 5000 ppm fluoru.
Pozostałe składniki: sorbitol ciekły (niekrystalizujący), krzemionka do użytku stomatologicznego, krzemionka do użytku
stomatologicznego, strącona, makrogol 600, potasu pirofosforan, guma ksantan, sodu benzoesan (E211), sodu laurylosiarczan, aromat
miętowy (zawiera olejek mięty pieprzowej, karwon, olejek mięty zielonej, mentol, anetol, olejek cytrynowy), sacharyna sodowa, błękit
brylantowy FCF (E133), woda oczyszczona.

Przeciwwskazania
Uczulenie/nadwrażliwość na fluorek sodu lub którykolwiek z pozostałych składników.
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Przechowywanie

W miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.
Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

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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