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Aphtin 10 g (Farmina)
 

Cena: 2,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność dostępny w 2-3 dni robocze

Opakowanie 10 g

Postać Płyny na skórę

Producent FARMINA

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Sodium tetraborate

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Aphtin w postaci roztworu do jamy ustnej jest produktem do doraźnego stosowania miejscowego. Na co jest Aphtin? Wskazaniem
do stosowania leku jest problem z pleśniawkami w jamie ustnej. Składnikiem czynnym leku Aphtin jest tetraboran sodu, który ma
działanie przeciwgrzybicze, ściągające i odkażające. Produkt stosuje się zazwyczaj w przypadku wystąpienia pleśniawek jamy ustnej.
Bezpiecznie mogą z niego korzystać dzieci od 1. roku życia. Działanie leku Aphtin polega na osuszaniu zmienionej chorobowo śluzówki,
przez co dyskomfort towarzyszący pleśniawkom ulega redukcji.

W opakowaniu znajduje się 10 g roztworu do stosowania w jamie ustnej Aphtin. W skład leku wchodzi tetraboran sodu oraz glicerol. W
10 g roztworu znajdują się 2 g boraksu. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z ulotką dołączoną do opakowania. Jeśli lekarz
nie wyda innych zaleceń, lek Aphtin należy stosować zgodnie z zaleceniami zawartymi w ulotce. Lek Aphtin powinien być stosowany
miejscowo na śluzówkę jamy ustnej. Niewielką ilość produktu należy zaaplikować na wacik, a następnie wykorzystać go do pędzlowania
zmienionych chorobowo obszarów. Lek Aphtin powinien być stosowany przynajmniej kilka razy na dobę. Nie należy korzystać z niego
długotrwale. Jeśli będzie stosowany u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia, nie należy z niego korzystać dłużej niż przez 3–5 dni. U
dzieci w wieku poniżej 1. roku życia lek może być stosowany wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

U niektórych pacjentów stosujących lek Aphtin mogą wystąpić działania niepożądane. W przypadku zbyt długotrwałego stosowania
leku lub nakładania go na uszkodzoną śluzówkę jamy ustnej może dojść do kumulacji w organizmie, a w konsekwencji do zatrucia.
Objawy zatrucia lekiem obejmują niedokrwistość, stany splątania, brak łaknienia i drgawki. Niewykluczone są także dolegliwości
przewodu pokarmowego, zmiany skórne bądź zaburzenia menstruacji.

Istnieją także przeciwwskazania do stosowania leku Aphtin, więc nie każdy powinien go stosować. Lek jest przeciwwskazany w
przypadku nadwrażliwości na choć jeden z jego składników. Nie należy stosować go, jeśli ciągłość błony śluzowej jamy ustnej zostanie
przerwana. Lek nie powinien też być podawany dzieciom w wieku poniżej 1. roku życia bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem.
Niewskazane jest stosowanie długotrwałe, a pacjenci z zaburzeniami czynności nerek powinni ostrożnie korzystać z leku Aphtin.
Produktu nie należy połykać. Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, powinna skonsultować się z lekarzem w kwestii ewentualnego
stosowania leku Aphtin przed jego użyciem. Z leku nie należy korzystać, jeśli upłynie podany na opakowaniu termin ważności. Lek
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Aphtin należy przechowywać w miejscu, gdzie panuje temperatura nieprzekraczająca 25 stopni.

Skład
tetraboran sodu, glicerol

Wskazania i działanie

Aphtin zawiera tetraboran sodu o działaniu przeciwgrzybicznym, odkażającym i ściągającym, który tradycyjnie stosowany jest w
pleśniawkach jamy ustnej.
Aphtin delikatnie osusza zmienioną zapalnie błonę śluzową zmniejszając dyskomfort.
 Jest lekiem bezpiecznym przy doraźnym użyciu i może być stosowany u dzieci powyżej pierwszego roku życia.
Wskazania: lek przeznaczony do stosowania miejscowego w pleśniawkach jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników, przerwana ciągłość błony śluzowej jamy ustnej. U dzieci poniżej 1 roku życia produkt
należy stosować po konsultacji z lekarzem.

Dawkowanie
Lek przeznaczony jest do stosowania miejscowego na śluzówkę jamy ustnej. Niewielką ilość płynu należy nanieść na wacik i pędzlować
zmienione chorobowo miejsca kilka razy na dobę. Leku nie należy stosować długotrwale. U dzieci powyżej 1 roku życia stosować, nie
dłużej niż przez 3-5 dni

Informacje dodatkowe
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
Służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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