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

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

 

 

Chlorhexil 0,12% płyn do płukania jamy ustnej 250 ml
 

Cena: 22,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Kosmetyk Chlorhexil w postaci płynu do płukania jamy ustnej jest preparatem używanym w stomatologii, który ma działanie
antybakteryjne i przeciwgrzybicze, przeciwzapalne i łagodzące oraz ściągające, a przy tym dokładnie oczyszcza zęby i jamę ustną oraz
wzmacnia dziąsła. W składzie kosmetyku można znaleźć chlorheksydynę oraz składniki pochodzenia roślinnego.

Na co jest płyn do płukania jamy ustnej Chlorhexil? Wskazaniem do stosowania kosmetyku jest leczenie chorób przyzębia i ostrych
stanów zapalnych, w tym np. owrzodzeń czy ropni. Kosmetyk można również zastosować, by wspomagać leczenie urazów obrębu jamy
ustnej po ingerencji chirurgicznej. Preparat ma zastosowanie także przy przeroście dziąseł, poza tym może stać się elementem
zabezpieczenia pacjentów po wszczepieniu im implantów. Płyn do płukania jamy ustnej Chlorhexil sprawdza się również u pacjentów
po immunosupresji. Poza tym wskazaniem do jego stosowania jest białaczka i AIDS. Stosowanie kosmetyku jest wskazane też przy
naturalnych zaburzeniach odporności, a oprócz tego powinni go stosować pacjenci z zaburzeniami psychicznymi, którzy są niezdolni do
prawidłowej higieny jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 250 ml płynu do płukania jamy ustnej Chlorhexil. W skład kosmetyku wchodzi 0,12% chlorheksydyna, która
działa bakteriobójczo na bakterie Gram-dodatnich i Gram-ujemnych oraz grzybobójczo, poza tym wykazuje działanie przeciw niektórym
lipofilnym wirusom. Składnik ten hamuje też rozwój płytki nazębnej. W formule płynu Chlorhexil można znaleźć również rumianek
pospolity, który ma właściwości przeciwzapalne oraz działa łagodząco na podrażnienia śluzówki jamy ustnej oraz stany zapalne dziąseł.
Dodatkowo w składzie preparatu znajduje się balsamowiec mirry, który działa łagodząco na podrażnioną śluzówkę jamy ustnej. Składnik
ten ma też działanie ściągające. W formule Chlorhexil znaleźć można również pastwin trójpręcikowy, który wykazuje działanie
przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze oraz ściągające i wzmacniające dziąsła. Składnik ten dodatkowo oczyszcza jamę ustną i łagodzi
podrażnienia jej śluzówki.

Jak stosować kosmetyk Chlorhexil? Płyn do płukania jamy ustnej powinien być stosowany 2 razy dziennie w postaci nierozcieńczonej.
Należy używać go bezpośrednio po szczotkowaniu zębów. Aby prawidłowo go stosować, zaleca się wypełnienie nakrętki z podziałką 10
ml płynu do ust Chlorhexil, a następnie należy płukać nim dokładnie jamę ustną przez około minutę. Płyn po płukaniu jamy ustnej należy
wypluć – nie powinien być połykany. Po zastosowaniu kosmetyk skutecznie usuwa płytkę bakteryjną, która przyczynia się do chorób
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dziąseł i przyzębia oraz pozwala utrzymać prawidłową mikroflorę jamy ustnej. Dodatkowo kosmetyk zapobiega rozwojowi próchnicy i
wzmacnia dziąsła.

Kosmetyk Chlorhexil w postaci płynu do płukania jamy ustnej ma przeciwwskazania, więc nie wszyscy pacjenci powinni go stosować.
Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na którykolwiek ze składników płynu. W przypadku wystąpienia objawów nadwrażliwości po
zastosowaniu produktu zaleca się zaprzestanie dalszego stosowania i konsultację z lekarzem.

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