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Tactisept płyn do płukania jamy ustnej 250 ml
 

Cena: 22,70 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
4,3% CO(NH2)2.H2O2 (nadtlenek karbamidu);
0,8% H2O2 (nadtlenek wodoru)

Wskazania i działanie

W kontakcie z błoną śluzową jamy ustnej i dziąseł, nadtlenek wodoru jest rozkładany za pomocą enzymów z klasy
oksydoreduktaz, obecnych w środowisku jamy ustnej. W wyniku reakcji katalizy natychmiast tworzy się tlen atomowy o bardzo
silnych właściwościach oksydacyjnych, który z kolei jest błyskawicznie przekształcany w postać cząsteczkową tlenu (O2)
tworząc obfitą mikropianę nasyconą aktywnym tlenem.
Powstała w ten sposób mikropiana mechanicznie odrywa i usuwa martwą tkankę oraz resztki jedzenia zalegające w jamie
ustnej, skutecznie przyczyniając się do znaczącej poprawy higieny i kondycji zdrowotnej jamy ustnej.
Dzięki unikalnemu mechanizmowi działania preparaty TACTISEPT efektywnie wspomagają procesy leczenia drobnych urazów i
podrażnień śluzówki jamy ustnej, łagodzą istniejące procesy zapalne oraz zapobiegają ich rozwojowi. Ponadto wykazują
własciwości wybielania zębów oraz wspomagają długotrwałe utrzymanie efektu po zabiegu wybielania zębów.
Tactisept Płyn do płukania jamy ustnej. Specjalistyczna formuła opracowana w celu zapewnienia optymalnej higieny jamy
ustnej. Działa leczniczo, łagodząco, regenerująco w przypadku drobnych urazów i podrażnień błony śluzowej jamy ustnej
powstałych w wyniku:

zabiegów stomatologicznych,
interwencji ortodontycznych,
stosowania protez zębowych,
aftowego zapalenia jamy ustnej,
innych podrażnień jamy ustnej i dziąseł.

Wspomaga oczyszczanie jamy ustnej z:
gęstej wydzieliny śluzowej,
flegmy,
innych wydzielin związanych z doraźnymi podrażnieniami w obrębie jamy ustnej.

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

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/tactisept-plyn-do-plukania-jamy-ustnej-250-ml.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Nakrętkę z podziałką napełnić 10 ml nierozcieńczonego płynu do ust. Płukać jamę ustną przez około 1 minutę. Nie połykać. Po
zastosowaniu wypluć płyn; po użyciu płynu Tactisept nie przepłukiwać dodatkowo ust wodą. Preparat stosować 4 razy dziennie, po
posiłkach oraz przed snem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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