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

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

 

 

Bobodent żel 10 g na bolesne ząbkowanie
 

Cena: 24,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent HASCO-LEK

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Bobodent w postaci żelu z lidokainą jest wyrobem o działaniu znieczulającym miejscowo, który może być stosowany wewnątrz
jamy ustnej pacjenta. Produkt zaczyna działać już po około 1–5 minutach od aplikacji na śluzówkę czy dziąsło, a efekt jego działania
utrzymuje się przez około 15–30 minut. Na co jest Bobodent? Wskazaniem do stosowania leku jest miejscowe łagodzenie bólu
towarzyszącego ząbkowaniu. Lek można też wykorzystać podczas wyrzynania się tzw. zębów mądrości. Dodatkowo znajduje także
zastosowanie w przypadku stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej oraz dziąseł. Działanie żelu Bobodent polega na łagodzeniu
dolegliwości bólowych.

W opakowaniu znajduje się 10 g żelu Bobodent. W skład 100 g produktu wchodzi 0,5 g chlorowodorku lidokainy oraz składniki
pomocnicze. Przed zastosowaniem leku należy zapoznać się z dołączoną do niego ulotką i postępować zgodnie z zawartymi w niej
wskazówkami. Zalecane dawkowanie Bobodent wiąże się z aplikacją żelu na bolesne miejsca w jamie ustnej 3 razy na dobę (i nie
częściej niż 6 razy na dobę). Żel należy stosować miejscowo, aplikując kroplę produktu wielkości ziarna grochu na dziąsło lub śluzówkę.
Można do tego wykorzystać czysty palec lub patyczek kosmetyczny bądź wacik. Najlepiej aplikować żel po posiłkach oraz przed
zaśnięciem. Produkt należy stosować wyłącznie doraźnie. Nie powinno się go używać na uszkodzoną śluzówkę i w ilościach większych
niż wskazane, gdyż może to skutkować wystąpieniem objawów przedawkowania.

Lek Bobodent w postaci żelu może wywoływać u niektórych pacjentów działania niepożądane, jednak nie występują one u każdej osoby,
która używa tego produktu. Żel Bobodent stosowany zgodnie z zaleceniami zwykle jest dobrze tolerowany. Możliwe skutki uboczne
wynikające z aplikacji tego produktu to odczyny uczuleniowe, w tym obrzęk lub pokrzywka w miejscu podania. Lidokaina stosowana w
jamie ustnej może przyczyniać się do znieczulenia kubków smakowych, co może prowadzić do zaburzenia smaku. Należy uważać na
ten znieczulający efekt lidokainy, ponieważ może znosić odruch wymiotny.

Lek Bobodent nie powinien być stosowany przez każdego, gdyż ma pewne przeciwwskazania. Nie jest wskazany pacjentom, którzy są
nadwrażliwi na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów, a poza tym nie powinien być stosowany przez osoby uczulone na
jakąkolwiek jego substancję pomocniczą. Przeciwwskazaniem do stosowania żelu Bobodent są też uszkodzenia śluzówki jamy ustnej
oraz dziąseł, w tym chociażby obrzęki, zmiany troficzne śluzówki czy też jej owrzodzenia. Produkt powinien być stosowany ze
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szczególną ostrożnością w przypadku pacjentów, u których w przeszłości doszło do porażenia neurologicznego, a oprócz tego należy
stosować go ostrożnie przy niewydolności serca. Nie należy łączyć żelu Bobodent z innymi miejscowymi lekami znieczulającymi, a także
z lidokainą czy lekami antyarytmicznymi klasy IB. Kobiety spodziewające się dziecka i karmiące piersią powinny skonsultować się z
lekarzem w kwestii stosowania produktu, gdyż lidokaina przenika przez barierę łożyska oraz do mleka matki.

Skład
100 g żelu zawiera:
Chlorowodorek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum) 0,5 g
Substancje pomocnicze: glikol propylenowy, metylu parahydroksybenzoesan, propylu parahydroksybenzoesan.

Wskazania i działanie
Produkt przeznaczony do stosowania miejscowego w celu łagodzenia dolegliwości bólowych:

przy ząbkowaniu oraz wyrzynaniu się tzw. „zębów mądrości”
w przebiegu stanów zapalnych błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na środki miejscowo znieczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Uszkodzenia błony
śluzowej jamy ustnej i dziąseł w postaci zmian troficznych śluzówki, obrzęku czy owrzodzenia.

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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