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Dentosept A z aplikatorem 25g
 

Cena: 23,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 25 g (but.pomp.aplik.)

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

RODZAJ REJESTRACJI: Lek

PRODUCENT: PHYTOPHARM

ILOŚĆ: 25 g

 

OPIS:

Dentosept A to lek stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu znieczulającym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i
odkażającym.

 

DZIAŁANIE:

W skład leku Dentosept A wchodzi wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku, kory dębu, liścia szałwii, ziela arniki, kłącza tataraku,
ziela mięty pieprzowej, ziela tymianku oraz benzokaina. Lek stosowany jest tradycyjnie jako środek o działaniu znieczulającym,
przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i odkażającym. Produkt przeznaczony do stosowania tradycyjnego w wymienionych
wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

 

WSKAZANIA:

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

https://www.aptekaglowna.pl


 
APTEKA GŁÓWNA

GARWOLIŃSKA 16, WARSZAWA
669304080

 

Do stosowania w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, aftach, odleżynach jamy ustnej (po protezach zębowych), pomocniczo w
parodontozie.

 

DAWKOWANIE/SPOSÓB UŻYCIA:

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat, jeżeli lekarz nie zaleci inaczej: aplikować jedną dozę na miejsce zmienione chorobowo w jamie
ustnej. Maksymalnie, jednorazowo można zastosować do 5 doz preparatu na różne miejsca zmienione chorobowo w jamie ustnej do 3
razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa to 15 doz. Odległość aplikatora od miejsca aplikacji powinna mieścić się w przedziale od
około 1cm do około 5cm. Bezpośrednio po zastosowaniu leku nie płukać jamy ustnej.

 

SKŁAD:

100 g produktu zawiera: wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Ouercus spp.), liścia
szałwii (Salvia officinalis L), ziela arniki (Arnica spp.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.),
ziela -tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1) - 50 g. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Benzocainum - 2 g.

 

OSTRZEŻENIA: 

Nie stosować leku, jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne oraz arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych
(Asteraceae, dawniej złożonych (Compositae)), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek, benzokainę lub którykolwiek z
pozostałych składników tego leku.

Produkt jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. 

Zawartość etanolu w leku należy wziąć pod uwagę, stosując lek u kobiet w ciąży oraz karmiących piersią.

Przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni C.

 

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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