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Argentin-T spray do gardła 20 ml
 

Cena: 23,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 ml

Postać Aerozole

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Argentin-T w postaci sprayu do gardła jest preparatem, który może być stosowany w otolaryngologii w celu
wspomagania przy stanach zapalnych gardła i migdałków związanych z infekcjami bakteryjnymi i wirusowymi. Produkt Argentin-T
Solinea łagodzi dolegliwości związane z infekcją i jednocześnie zapewnia śluzówce dodatkową ochronę. Posiada prosty skład, więc jest
bezpieczny zarówno dla osób dorosłych, jak i dla dzieci, a dodatkowo może być stosowany przez pacjentki w ciąży i karmiące piersią.

Na co jest produkt Argentin-T? Wskazaniem do jego stosowania są zapalenia śluzówki jamy ustnej, gardła lub migdałków
podniebiennych. Wyrób medyczny może być stosowany również po usunięciu migdałków podniebiennych. W skład produktu wchodzi
nanokoloid srebra, mentol, a także wyciąg z irlandzkich glonów morskich, sole mineralne (chlorki) oraz sorbitol i gliceryna. Aplikacja
produktu sprawia, że miejsce objęte stanem zapalnym pokrywane jest ochronnym filmem, a rozwój chorobotwórczych
mikroorganizmów jest ograniczany, ponadto redukowane są dolegliwości bólowe i pieczenie objętej stanem zapalnym śluzówki. Produkt
warto zastosować już przy pierwszych objawach infekcji jamy ustnej, gardła lub migdałków podniebiennych.

W skład preparatu wchodzą nanocząsteczki srebra, które wykazują działanie ograniczające rozwój chorobotwórczych
mikroorganizmów. Działają one silnie utleniająco. Osadzają się na błonie komórkowej patogenów i przyczyniają się do blokowania
enzymów odpowiedzialnych za ich metabolizm tlenowy, tym samym prowadząc do obumierania chorobotwórczych mikroorganizmów.
Bakteriobójcze działanie nanokoloidów srebra dotyczy szczepów, które najczęściej przyczyniają się do infekcji jamy ustnej, gardła i
migdałków podniebiennych, w tym Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Staphylococcus epidermidis oraz
Staphylococcus aureus. W składzie wyrobu medycznego znajduje się również mentol, którego właściwości przyczyniają się do
łagodzenia dolegliwości śluzówki objętej stanem zapalnym.

W opakowaniu ze specjalnym dozownikiem znajduje się 20 ml wyrobu medycznego. Przed pierwszym zastosowaniem produktu zaleca
się kilkukrotne naciśnięcie jego dozownika, co pozwoli na wypełnienie go płynem i ułatwi późniejszą precyzyjną aplikację w miejsca
objęte stanem zapalnym. Jak korzystać z Argentin-T? Każdorazowo przed zastosowaniem produktu należy wstrząsnąć opakowaniem.
Następnie należy umieścić aplikator głęboko w jamie ustnej, kierując jego końcówkę w rejon śluzówki objęty stanem zapalnym. W
kolejnym krok należy rozpylić dawki wyrobu medycznego na śluzówkę, 3–4 razy naciskając dozownik. Aplikacja produktu może być
powtarzana wielokrotnie, zależnie od potrzeb pacjenta. Zaleca się stosowanie preparatu po posiłku. Bardzo ważne, aby podczas
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stosowania wyrobu medycznego Argentin-T unikać jego kontaktu z oczami.

Dotychczas nie stwierdzono występowania działań niepożądanych wyrobu medycznego Argentin-T ani jego interakcji z innymi
stosowanymi lekami. Jeśli jednak pacjent je zauważy, powinien koniecznie skonsultować się z lekarzem. Pojawienie się jakichkolwiek
dolegliwości związanych ze stosowaniem Argentin-T jest wskazaniem do jego natychmiastowego odstawienia.

Wyrób medyczny Argentin-T posiada prosty skład, przez co może być bezpiecznie stosowany przez pacjentów dorosłych (w tym kobiety
spodziewające się dziecka i karmiące piersią) oraz dzieci (nawet najmłodsze). Choć zazwyczaj jest dobrze tolerowany, to posiada on
również przeciwwskazania do stosowania. Nie powinien być używany przez osoby z nadwrażliwością na jakąkolwiek z substancji
wchodzących w skład produktu. Nie zaleca się stosowania preparatu u pacjentów, u których stwierdzono alergię na srebro metaliczne.

Wyrób medyczny Argentin-T należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Właściwa temperatura
przechowywania tego produktu to temperatura pokojowa, ponadto Argentin-T powinien być zabezpieczony przed działaniem światła. Z
wyrobu medycznego nie powinno się korzystać, gdy upłynie termin jego ważności.

Skład
NanokoloidAg, Mentol, Wyciąg z irlandzkich glonów morskich, Sole mineralne (chlorki), Sorbitol,Gliceryna.

Wskazania i działanie

ARGENTIN-T pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem. Obecne w preparacie jony srebra ograniczają rozwój
drobnoustrojów. Nanokoloidy srebra mają silne działanie utleniające. Osiadają na błonie komórkowej drobnoustrojów, blokując
tym samym enzymy, które są odpowiedzialne m.in. za metabolizm tlenowy. Na skutek tego chorobotwórcze mikroorganizmy
obumierają w ciągu kilku minut. Nanokoloidy srebra działają bakteriobójczo na bakterie wywołujące stany zapalne jamy ustnej,
gardła i migdałków podniebiennych:

Streptococcus pyogenes,
Streptococcus pneumoniae,
Staphylococcus epidermidis,
Staphylococcus aureus.

Obecność mentolu łagodzi objawy zapalenia, takie jak ból i pieczenie.
Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.
Jest bezpieczny dla dzieci i dorosłych.

Przeciwwskazania
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne.
Środki ostrożności
Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie
terminu ważności.

Dawkowanie
Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Następnie umieścić aplikator możliwie jak
najgłębiej w ustach i naciskając rozpylić 3-4 dawki w kierunku gardła. Aplikację powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb. Przed
użyciem wstrząsnąć. Preparat stosować po posiłku.

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