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Elmex żel 12,5 mg, 25 g
 

Cena: 32,19 zł

Opis słownikowy

Dawka 12,5 mg

Opakowanie 25 g

Postać żel

Producent GABA GMBH

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Olaflurum, Dectaflurum, Natrii fluoridum

Opis produktu
 

Opis
Elmex żel 12,5 mg, to żel do stosowania na zęby. Żel z aminofluorkami przeznaczony do stosowania profilaktycznie oraz leczniczo.

Wskazania

Profilaktycznie: do intensywnej profilaktyki próchnicy, zwłaszcza u dzieci, młodzieży oraz u osób szczególnie narażonych na
próchnicę: pacjentów z aparatami ortodontycznymi, mostami lub częściowymi protezami
Leczniczo: do remineralizacji wczesnych zmian próchnicowych, do leczenia nadwrażliwości szyjek zębowych.

Działanie

Fluoryzuje, reminalizuje i trwale wzmacnia szkliwo.
Znosi nadwrażliwość zębów.

Dawkowanie

W profilaktyce próchnicy i leczeniu wczesnych zmian próchnicowych: raz w tygodniu, najlepiej wieczorem przed snem, nałożyć 1
cm żelu na szczoteczkę i szczotkować zęby przez 2-3 minuty, po czym wypluć i wypłukać jamę ustną.
W leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych: żel delikatnie nakładać palcem lub miękką szczoteczką na bolące powierzchnie.
W przypadku podwyższonego ryzyka próchnicy i w leczeniu nadwrażliwości szyjek zębowych: podaną powyżej częstotliwość
stosowania preparatu można zwiększyć. Dotyczy to szczególnie stosowania preparatu u pacjentów noszących aparaty
ortodontyczne.

Skład
1 g żelu zawiera 12,5 mg fluoru z: 30,32 mg aminofluorku Olaflur, 2,87 mg aminofluorku Dectaflur, 22,1 mg fluorku sodu (Natrii
fluoridum).
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Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników czynnych lub substancji pomocniczych.
W przypadku patologicznych zmian złuszczających błony śluzowej jamy ustnej.
U niemowląt i dzieci w wieku do 2 lat, ponieważ preparat zawiera aromat mięty pieprzowej i olejek z mięty ogrodowej.
U pacjentów z fluorozą kości i/lub szkliwa oraz u osób, które nie kontrolują odruchu połykania (dzieci w wieku przedszkolnym –
poniżej 6 lat, osoby niepełnosprawne).

Przechowywanie

W temperaturze poniżej 25°C.
Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

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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