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Bobodent 500mg/100g żel 10g
 

Cena: 20,52 PLN

Opis słownikowy

Dawka 0,5 g/100g

Opakowanie 10 g

Postać żel

Producent PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI
FARMACEUTYCZNEJ HASCO-LEK S.A.

Rejestracja

Substancja
czynna

Lidocainum

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: Hasco-Lek

ILOŚĆ: 10 g

OPIS PODSTAWOWY: 

Lek stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości.

 

 DZIAŁANIE:

Bobodent zawiera lidokainę, która, działając miejscowo znieczulająco, łagodzi dolegliwości bólowe przy ząbkowaniu oraz wyrzynaniu się
zębów mądrości, oraz  w trakcie 

w przebiegu stanów zapalnych.

Początek działania można zaobserwować  po 1-5 minutach, a efekt znieczulający utrzymuje się ok 15-30 minut.

 

WSKAZANIA:
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Stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości, w stanach zapalnych błony
śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

 

DAWKOWANIE:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy się zwrócić do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego.

Kroplę żelu należy wcierać w bolesne miejsce czystym palcem lub wacikiem. Zabieg powtórzyć 3 razy na dobę (maksymalnie do 6 razy),
szczególnie po posiłkach i przed zaśnięciem.

 

 SKŁAD:

Substancją czynną leku jest lidokainy chlorowodorek.

100 gramów żelu zawiera 0,5 g lidokainy chlorowodorku.

Pozostałe składniki (substancje pomocnicze) to: wyciąg suchy z rumianku, wyciąg suchy z tymianku, sorbitol ciekły, niekrystalizujący,
sacharyna sodowa, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, karbomer 5984, glikol propylenowy, disodu
edetynian, polisorbat 20, sodu wodorotlenek, roztwór 30%, woda oczyszczona.

 

OSTRZEŻENIA: 

Przed rozpoczęciem stosowania leku Bobodent należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować ostrożnie po przebytych porażeniach neurologicznych oraz w niewydolności mięśnia sercowego.

Bobodent zawiera glikol propylenowy i może powodować podrażnienie skóry.

Bobodent zawiera metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan i może powodować reakcje alergiczne (możliwe
reakcje typu późnego).

Bobodent zawiera sorbitol. Jeśli stwierdzono u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z
lekarzem przed zastosowaniem leku.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Po otwarciu opakowania lek może być stosowany przez 12 miesięcy.

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

 

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy
preparat niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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