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Baikadent Afto-stop spray do ust 30 ml
 

Cena: 16,60 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Baikadent Afto-Stop w postaci sprayu na zmiany w jamie ustnej jest produktem, w składzie którego znaleźć można
między innymi olejek z mięty pieprzowej, a oprócz tego nanozłoto, nanosrebro i nanomiedź. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów
dorosłych, a dzięki wygodnemu w stosowaniu aplikatorowi można łatwo rozpylić spray w obszar śluzówki jamy ustnej, który objęty jest
stanem zapalnym.

Na co jest Baikadent Afto-Stop? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest łagodzenie dolegliwości bólowych, które
towarzyszą niewielkim zmianom w obrębie śluzówki jamy ustnej. Wyrób medyczny Baikadent Afto-Stop może być pomocny w
przypadku owrzodzeń aftowych śluzówki, poza tym znajduje zastosowanie w przypadku aftowego zapalenia jamy ustnej. Wskazaniem
do stosowania wyrobu medycznego są też zmiany będące efektem noszenia aparatu ortodontycznego czy zmiany związane z
niewłaściwie dopasowaną protezą. Funkcją Baikadent Afto-Stop jest tworzenie na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej specjalnego
filmu ochronnego, który daje efekt okluzyjno-nawilżający. Działanie Baikadent Afto-Stop polega też na wspomaganiu procesu gojenia się
uszkodzonych tkanek, a dodatkowo na hamowaniu namnażania się bakterii, grzybów i wirusów.

W opakowaniu znajduje się 30 ml sprayu na zmiany w jamie ustnej Baikadent Afto-Stop. W skład wyrobu medycznego wchodzi woda
demineralizowana i glicerol, a także nanosrebro, nanomiedź oraz nanozłoto. W składzie wyrobu medycznego znaleźć można również
olejek z mięty pieprzowej, a także polisorbat 20, olej z pestek winogron, benzoesan sodu i sorbinian potasu. Przed zastosowaniem
produktu Baikadent Afto-Stop należy zapoznać się z informacjami podawanymi w dołączonej do opakowania ulotce. Rekomendowane
dawkowanie Baikadent Afto-Stop to rozpylanie sprayu 3-4 razy dziennie lub częściej, jeśli jest taka potrzeba. By jednorazowo dobrze
pokryć zmianę w jamie ustnej, należy nacisnąć aplikator 3 razy lub zgodnie z potrzebami. Po rozpyleniu sprayu należy powstrzymać się
od jedzenia i picia minimum na 1 godzinę. Przy pierwszym korzystaniu z wyrobu medycznego konieczne będzie energiczne
wstrząśnięcie jego opakowaniem, a potem kilkukrotne naciśnięcie dozownika, aby całość wypełniła się płynem. W czasie korzystania z
wyrobu medycznego Baikadent Afto-Stop należy unikać kontaktu sprayu z oczami.

Nie każdy pacjent powinien korzystać z wyrobu medycznego Baikadent Afto-Stop, gdyż posiada on też przeciwwskazania. Wyrób
medyczny nie powinien być stosowany przez osoby z nadwrażliwością na jakikolwiek z jego składników, a także przez osoby z
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nadwrażliwością na srebro metaliczne. Produkt przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych, dlatego nie powinno się go podawać
dzieciom. Nie zaleca się też stosowania produktu na własną rękę w przypadku ciąży lub karmienia piersią – kobiety spodziewające się
dziecka i w okresie laktacji powinny skonsultować się z lekarzem w sprawie ewentualnego stosowania wyrobu medycznego. Nie należy
korzystać z wyrobu, gdy minie data jego ważności.

Skład
woda demineralizowana, glicerol, nanosrebro, nanomiedź, nanozłoto, olejek z mięty pieprzowej, polisorbat 20, olej z pestek winogron,
benzoesan sodu, sorbinian potasu.

Wskazania i działanie
Baikadent Afto-stop może być stosowany wspomagająco podczas łagodzenia dolegliwości bólowych wywołanych przez niewielkie
zmiany w jamie ustnej takie jak:

aftowe zapalenia jamy ustnej
owrzodzenia aftowe
zmiany wywołane noszeniem aparatu ortodontycznego
zmiany wywołane przez niewłaściwie dopasowane protezy

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na srebro metaliczne. W
przypadku ciąży lub karmienia piersią przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie
Przed pierwszym użyciem należy energicznie wstrząsnąć butelką, następnie kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem.
Należy skierować aplikator na zmianę w jamie ustnej i naciskając rozpylić 3 razy lub tyle, ile jest potrzebne aby pokryć zmianę. Zaleca się
stosować 3 do 4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby. Dla lepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez godzinę po zastosowaniu.

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