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Dentosept płyn 100ml
 

Cena: 19,63 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 100 ml

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Rejestracja Lek ziołowy

Opis produktu
 

Opis

Skład 
100ml płynu zawiera 100ml wyciągu płynnego złożonego (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus
spp.), liścia szałwii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica montana L.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej
(Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1). Ekstrahent: etanol 70% (V/V). Zawartość etanolu 60-70% (V/V).

Działanie 
Produkt leczniczy Dentosept w postaci płynu do stosowania w jamie ustnej przeznaczony jest tradycyjnie do stosowania jako środek
przeciwzapalny, przeciwbakteryjny i odkażający. Wskazaniem do stosowania są stany zapalne dziąseł i jamy ustnej, parodontoza,
skłonność do krwawienia dziąseł. Substancją czynną leku jest wyciąg złożony z koszyczka rumianku, kory dębu, liścia szałwii, ziela
arniki, kłącza tataraku, ziela mięty pieprzowej oraz ziela tymianku.

Zastosowanie:
Produkt leczniczy Dentosept płyn wskazany do stosowania w przypadku stanów zapalnych jamy ustnej i dziąseł (także zapalenia
języka), powierzchownego zapalenia przyzębia. Do stosowania jako środek przeciwzapalny, ściągający, przeciwbakteryjny (np. przy
parodontozie), a także w przypadku skłonności do krwawienia dziąseł.

Informacje dodatkowe:
Produkt przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci, w temperaturze pokojowej. Zaleca się chronić przed działaniem wilgoci i
światła. Lek zawiera do 5,67g etanolu w 10ml. Zaleca się odczekać z prowadzeniem pojazdów lub obsługą maszyn około 30 minut po
zastosowaniu leku.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik produktu oraz na inne z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej
złożonych (Compositae). Nie stosować u dzieci poniżej 6. roku życia. Nie zaleca się stosować u kobiet w ciąży i u matek karmiących
piersią.
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Dawkowanie
Wyłącznie do użytku zewnętrznego. Dorośli: przygotować 15% roztwór wodny – 10ml preparatu wlać do miarki (niższa kreska), dopełnić
wodą do wyższej kreski. Młodzież, dzieci powyżej 6. roku życia: stosować po konsultacji z lekarzem. Roztworem należy płukać jamę
ustną. Stosować 7 dni, do ustąpienia objawów. W przypadku, gdy po 7 dniach objawy nie ustępują lub się nasilają, należy skonsultować
się z lekarzem.
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