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Baikadent żel 15 g
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent HERBAPOL WROCŁAW

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Scutellariae baicalensis

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Baikadent w postaci żelu jest produktem o kompleksowym działaniu, który posiada właściwości przeciwzapalne, przeciwgrzybicze i
przeciwbakteryjne, a także poprawiające kondycję śluzówki jamy ustnej. Produkt przeznaczony jest do stosowania przez pacjentów
dorosłych. W składzie produktu nie ma dodatku alkoholu, dzięki czemu nie powoduje on bolesnych podrażnień śluzówki.

Na co jest żel Baikadent? Wskazaniem do stosowania leku jest profilaktyka chorób przyzębia, a także przewlekłe stany zapalne śluzówki
jamy ustnej. Lek można stosować również przy podatności na infekcje bakteryjne i grzybicze jamy ustnej, poza tym wspomaga proces
regeneracji dziąseł po zabiegach stomatologicznych. Produkt ma działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne, a oprócz tego działa
regenerująco i ogranicza rozwój drożdżaków w obrębie jamy ustnej, przyczyniając się również do usuwania nieprzyjemnego zapachu z
jamy ustnej. Unikatowy składnik aktywny leku Baikadent, tarczyca bajkalska, to roślina, której korzeń wykorzystywany jest w lecznictwie
jako źródło flawonoidów (w tym zwłaszcza bajkaliny) oraz glikozydów. Składniki aktywne tej rośliny mają działanie przeciwbakteryjne i
przeciwgrzybicze, a także działają przeciwzapalnie, co sprawdza się w profilaktyce i chorobach przyzębia.

W opakowaniu znajduje się 15 g żelu Baikadent. W skład leku wchodzi 0,57% flawonów z korzenia tarczycy bajkalskiej o zawartości
0,37% bajkaliny, a także składniki pomocnicze. Rekomendowane dawkowanie żelu Baikadent u pacjentów dorosłych to aplikacja 2-4
razy dziennie na te miejsca w jamie ustnej, które zmienione są chorobowo. Jednorazowo wystarczy wykorzystanie około 2 cm żelu.
Produkt należy wcierać bezpośrednio po umyciu zębów i nie należy po jego zastosowaniu pić i jeść przez minimum 30 minut. Nie należy
stosować dawek większych/częstszych od rekomendowanych. Lek działa kompleksowo na śluzówkę jamy ustnej i wyróżnia się wysoką
skutecznością tego działania.
Jeśli pacjent zmaga się z przewlekłymi stanami zapalnymi śluzówki jamy ustnej, powinien z leku korzystać systematycznie przez okres
2 tygodni. Jeśli okaże się, że czas ten jest niewystarczający, by objawy ustąpiły lub te wręcz się nasilą, należy skonsultować się z
lekarzem.

Baikadent jest lekiem, który może u niektórych pacjentów wykazywać działania niepożądane, chociaż skutki uboczne produktu nie
muszą pojawiać się u każdej osoby, która z niego korzysta. Dotychczas nie były zgłaszane żadne działania niepożądane związane ze
stosowaniem żelu Baikadent, jednak jeśli pacjent zaobserwuje je u siebie, powinien skonsultować się z lekarzem.
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Lek Baikadent w postaci żelu posiada przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z niego korzystać w przypadku uczulenia na jego
substancję czynną lub pomocnicze. Leku nie powinno się stosować u młodzieży i dzieci w wieku poniżej 18 lat. Nie zaleca się też
korzystania z żelu Baikadent w ciąży i w czasie karmienia piersią, gdyż nie są dostępne dane dotyczące bezpieczeństwa korzystania z
produktu w tych grupach pacjentek.

Skład
Substancja czynna: 0,57% flawonów z korzenia tarczycy bajkalskiej o zawartości 0,37% bajkaliny.

Wskazania i działanie

W profilaktyce chorób przyzębia, zwłaszcza w periodontopatiach powierzchownych i głębokich
W przewlekłych stanach zapalnych śluzówki jamy ustnej, również przy urazach spowodowanych przez protezy zębowe
W pielęgnacji jamy ustnej w przypadku stwierdzenia podatności na zakażenia bakteryjne i grzybicze
Po zabiegach stomatologicznych do regeneracji tkanki dziąsłowej.

Wcieranie preparatu w dziąsła działa przeciwzapalnie i regenerujące Ponadto preparat działa przeciwbakteryjnie, ogranicza rozwój
drożdżaków (np. Candida aibicans) w jamie ustnej oraz usuwa nieprzyjemny zapach w ustach.

Dawkowanie
Bezpośrednio po umyciu zębów ok. 2 cm żelu wcierać w dziąsła i podniebienie za pomocą opuszka palca 2 razy dziennie. Po naniesieniu
preparatu nie spożywać posiłków przez co najmniej 30 minut. Skuteczność działania żelu można zwiększyć stosując go do 4 razy
dziennie w równych odstępach czasu. Preparat można stosować w całej jamie ustnej jeśli zachodzi taka potrzeba. Kurację prowadzić 4
tygodnie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki leku. W trakcie ciąży i karmienia piersią preparat może być stosowany wyłącznie w porozumieniu z
lekarzem.

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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