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Dezaftan (MED) żeldostos.wjam.ust. 8g(tuba
 

Cena: 13,99 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 8 g (tuba)

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Rejestracja WYRÓB MEDYCZNY

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

O produkcie
Dezaftan, żel do stosowania w jamie ustnej, 8 g

Opis
Dezaftan, żel, 8 g

wyrób medyczny
żel do stosowania w jamie ustnej
łagodzi ból tworząc warstwę ochronną

Skład
Aqua PVP, Propylene Glycol, Xanthan gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium sorbate, Panthenol, Sodium saccharin,
Benzalkonium chloride solution, Glycyrrhetinic acid, Disodium EDTA

Działanie
Wyrób medyczny Dezaftan:
wytwarza na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej ochronny film,
chroni zmiany przed podrażnianiem i zapewnia ulgę w bólu.

Wskazania
Wyrób medyczny Dezaftan to żel do stosowania w jamie ustnej w przypadku:
wystąpienia aft, aftowego zapalenia jamy ustnej, pleśniawek lub drobnych zmian,
urazów spowodowanych przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane protezy.

Sposób użycia wyrobu medycznego
Dezaftan należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub
farmaceutą.
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Dorośli i dzieci: Niewielką ilość żelu (1-2 krople) nanieść punktowo na zmianę w jamie ustnej. Wyrób można nakładać za pomocą gazika
lub czystego palca. Aplikację powtarzać 3-4 razy dziennie. Aby wyrób mógł wytworzyć, na powierzchni błony śluzowej, film ochronny
bezpośrednio po użyciu nie należy dotykać zmiany.

Przeciwwskazania i środki ostrożności
Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.

W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.

Przechowywać w temperaturze pokojowej.

Chronić od światła i wilgoci.

Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Nie należy przekraczać zalecanej dziennej porcji/ dawki.

Unikać kontaktu z oczami.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.
Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Stosowanie wyrobu z jedzeniem i piciem
Nie przyjmować pokarmów i napojów przez minimum godzinę po aplikacji wyrobu.

Uwaga: Przed użyciem zapoznaj się z informacjami zamieszonymi przez Producenta na opakowaniu dotyczącymi m in. sposobu użycia,
dawkowaniu, składu, przeciwwskazań. itp. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego 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
AFLOFARM
Partyzancka 133/151
Pabianice

 

Galeria
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