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Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej, 2 x 225 ml + 2 x 225
ml
 

Cena: 78,11 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 2 x 225 ml + 2 x 225 ml

Postać płyn

Producent VIPHARM S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis
Fomukal, płyn do płukania jamy ustnej, stosowany m.in w objawach w jamie ustnej: pieczenie, suchość, ból o różnym nasileniu, obrzęk,
uszkodzenia błony śluzowej lub zaczerwienienie, naloty na języku, nieprzyjemny zapach z ust. Chlorek benzalkoniowy wykazuje działanie
przeciwwirusowe (wirusy z otoczką np. wirusy grypy, koronawirusy), przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, zapewnia czystość
mikrobiologiczną roztworu (niskie, bezpieczne stężenie). Jony wapniowe uczestniczą w procesach przeciwzapalnych, uczestniczą w
regeneracji tkanek i procesach krzepnięcia krwi, biorą udział w mechanizmie przeciwbólowym. Jony fosforanowe zapewniają neutralne
pH, wpływają na namnażanie komórek, utrzymują ciągłość powierzchni błony komórek śluzówki.

Zastosowanie
Płyn do płukania jamy ustnej, stosowany w profilaktyce oraz wspomagająco w leczeniu suchości oraz zmian zapalnych w jamie ustnej.

Sposób użycia

Roztwór do płukania tworzy się przez zmieszanie 15ml zawartości butelki A z 15ml zawartości butelki B.
Częstotliwość płukania jamy ustnej zależna jest od obecności zmian w jamie ustnej, ich charakteru, rozległości i nasilenia,
najczęściej od 2 do 10 razy na dobę.
Płyn można stosować bez ograniczeń czasowych.

Skład
Dwuzasadowy fosforan sodu 0,032, jednozasadowy fosforan sodu 0,009, chlorek wapnia 0,052, chlorek sodu 0,569, chlorek
benzalkoniowy 0,0125, woda destylowana (% wagowy).

Przechowywanie
W temperaturze 0-30oC.
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Ostrzeżenia i środki ostrożności

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek składnik.
Pacjenci z zalecaną dietą niskosodową przed zastosowaniem powinni skontaktować się z lekarzem.
Nie stosować u dzieci i kobiet w ciąży.

Dodatkowe informacje

Płyn nie zawiera: alkoholu, salicylanów, barwników, gliceryny.
Fomukal może być używany do 15 dni od pierwszego otwarcia butelki.
Przed użyciem należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania.
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