
 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

  

Dentosept płyn do stos.w j.ust. 100 ml
 

Cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 100 ml

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja LEK BEZ RECEPTY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dentosept, płyn do stosowania w jamie ustnej, 100 ml

Opis
Dentosept to produkt leczniczy stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł.

Skład
Substancje czynne: wyciąg płynny złożony z: koszyczka rumianku (Matricariae flos), kory dębu (Quercus cortex), liścia szałwi (Salviae
folium), ziela arnika (Arnica herba), kłącza tataraku (Calami rhizomate), ziela mięty pieprzowej (Menthae piperitae herba), ziela tymianku
(Thymi herba); benzokaina.

100 g produktu zawiera wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricariae flos), kory dębu (Quercus cortex), liścia
szałwi (Salviae folium), ziela arnika (Arnica herba), kłącza tataraku (Calami rhizomate), ziela mięty pieprzowej (Menthae piperitae herba),
ziela tymianku (Thymi herba) (2/2/2/1/1/1/1) i 2 g benzokainy. Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V) .

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Dorośli: należy stosować 15% roztwór wodny leku; odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski) za pomocą dołączonej miarki i uzupełnić
wodą (do wyższej kreski).

Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia: po konsultacji z lekarzem stosować rozcieńczenie 10 ml leku odmierzone za pomocą dołączonej
miarki w szklance wody.

Przeznaczony do płukania jamy ustnej.
Stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

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

https://www.aptekalawenda.pl


 
APTEKA LAWENDA APSPEC RYBOWSCY SJ

Ul. Rzemieślnicza 35 Hala A-bis lok A.33, Rzgów
+48 533 352 633

 Działanie
Dentosept działa przeciwzapalnie, odkażająco, przeciwbakteryjnie i ściągająco.

Wskazania
Dentosept jest stosowany w zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym zapaleniu języka), powierzchniowym zapaleniu przyzębia, jako środek
ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny oraz w skłonnościach do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek
ściągający.

Przeciwwskazania
Kiedy nie stosować leku Dentosept

w przypadku nadwrażliwości na substancję czynną lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej złożonych Compositae).
u dzieci poniżej 6 lat.
Działania niepożądane
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Ostrzeżenia i środki ostrożności
Wyłącznie do stosowania zewnętrznego.
Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu.
Przechowywać w temperaturze poniżej 25oC.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi o wszystkich lekach, stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent
planuje stosować

Ciąża i karmienie piersią
Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciaży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się
lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
Nie stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.

Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn
Bezpośrednio po zastosowaniu leku alkohol może być wykrywany przez urządzenia do pomiaru alkoholu w wydychanym powietrzu, z
tego względu nie należy prowadzić pojazdów i obsługiwać maszyn bezpośrednio po zastosowaniu produktu. Należy zachować co
najmniej półgodzinną przerwę.

Opakowanie:
100ml

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i
dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż
każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Przed zastosowaniem leku należy sprawdzić datę ważności
podaną na opakowaniu (etykiecie). Nie należy go stosować po terminie ważności. Przechowuj preparat w miejscu niedostępnym i
niewidocznym dla dzieci, zgodnie z wymogami producenta.

Producent
PHYTOPHARM
Klęka 1
Nowe Miasto nad Warta
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