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Sachol żel stomatologiczny, żel do stosowania w jamie
ustnej i na dziąsła, 10 g
 

Cena: 23,44 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g (tuba)

Postać żel do stos.w jam.ust.

Producent PHARMASWISS CZESKA REPUBLIKA S.R.O.

Rejestracja

Opis produktu
 

Opis

Sachol żel stomatologiczny to lek przeciwzapalny, przeciwbólowy i miejscowo odkażającym do stosowania w jamie ustnej. Żel stosuje
się w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, zapaleniach dziąseł czy chorobach przyzębia.

Skład
Substancjami czynnymi leku są choliny salicylan (Cholini salicylas) i cetalkoniowy chlorek (Cetalkonii chloridum).
1 g żelu zawiera 87,1 mg choliny salicylanu i 0,1 mg cetalkoniowego chlorku.

Substancje pomocnicze: hydroksyetyloceluloza, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan, glicerol, olejek
anyżowy, etanol 96%, woda oczyszczona.

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

Żel stosuje się w jamie ustnej, na błonę śluzową lub dziąsła. Po aplikacje leku nie należy przez ok. 30 min pić ani jeść.

Zalecana dawkowanie żelu Sachol to 2 lub 3 razy dziennie nanieść niewielką ilość leku na chorobowo zmienione miejsce i lekko wcierać
przez ok. 2 min. Po zastosowaniu, żel utrzymuje się przez kilka minut na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej.

Działanie
Główny składnik leku – choliny salicylan działa miejscowo przeciwzapalnie i słabo przeciwbólowo. Cetalkoniowy chlorek wzmacnia
działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne leku. Występujące w podłożu: metylu parahydroksybenzoesan i propylu
parahydroksybenzoesan w stężeniach zawartych w leku wykazują działanie odkażające.
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Wskazania
Wskazaniami do zastosowania leku Sachol są stany zapalne błony śluzowej jamy ustnej a także nadżerki i owrzodzenia jamy ustnej. Żel
można stosować w zapaleniu dziąseł czy chorobach przyzębia.
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