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Chlorhexil extra płyn do płukania jamy ustnej 250 ml
 

Cena: 30,55 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 250 ml

Postać Płyn do płukania ust

Producent TACTICA

Rodzaj rejestracji Kosmetyk

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Chlorheksydyna 0,20%, Triklosan 0,1%, Chlorek Cetylpirydyny 0,05%, α-bisabolol

Chlorheksydyna (0,20%) - szerokie spektrum antybakteryjne przeciwko bakteriom Gram (+), (-), epidermophytes (grzyby),
drożdżom i niektórym lipofilowym wirusom. W niskim stężeniu (0,05%) wykazuje właściwości bakteriostatyczne, podczas gdy w
wysokich stężeniach posiada właściwości bakteriobójcze (≥ 0,12%). Działanie utrzymuje się nie tylko w momencie kontaktu
(płukania), ponieważ CHX adsorbuje się do glikoprotein śliny, bł. śluzowej j. ustnej oraz powierzchni zębów, uwalniając się powoli
utrzymuje aktywność antyseptyczną 7- 8 h. Hamuje rozwój płytki nazębnej.
Triklosan - jest związkiem o bardzo szerokim spektrum działania przeciwdrobnoustrojowego: wykazuje właściwości
antybakteryjne (Gram (+), (-)), przeciwgrzybicze, przeciwwirusowe, przeciwpierwotniakowe. Hamuje reakcję zapalną po
histaminie i produkcję prostaglandyn. Znosi niekorzystny efekt SLS (laurylosiarczan sodu, obecny w większości past do zębów)
taki jak: podrażnienia błony śluzowej j.u. i toksyczny wpływ na fibroblasty dziąsłowe.
CPC – chlorek cetyl(o)pirydyny - wykazuje działanie bakteriobójcze wobec bakterii Gram (+) i słabsze wobec Gram (-) oraz
grzybobójcze (Candida albicans); ogranicza odkładanie się płytki nazębnej i zmniejsza zapalenie dziąseł, płukanki bezalkoholowe
z chlorkiem cetylopirydyny są zdecydowanie lepiej oceniane przez pacjentów i dają mniej podrażnień.
α-bisabolol - olejek eteryczny otrzymywany z koszyczka rumianku o właściwościach kojących, łagodzących i przeciwzapalnych.

Wskazania

leczenie chorób przyzębia (np. zapalenia dziąseł)
leczenie urazów będących wynikiem ingerencji chirurgicznej
leczenie ostrych zapaleń (np. ropień, owrzodzenia)
przerost dziąseł
zabezpieczanie pacjentów po wszczepieniu implantów
pacjenci po immunosupresji – chemioterapii
pacjenci cierpiących na AIDS, białaczkę
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pacjenci z naturalnymi zaburzeniami odporności
pacjenci z zaburzeniami psychicznymi niezdolni do właściwej higieny j. ustnej

Działanie

Stosowny po szczotkowaniu zębów:
skutecznie i szybko zwalcza płytkę bakteryjną,
efektywnie kontroluje florę bakteryjną w jamie ustnej zarówno przed zabiegami stomatologicznymi jak i po nich, oraz w
okresie okołozabiegowym schorzeń przyzębia,
zapobiega procesom zapalnym dziąseł.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.
Stosowanie
Należy stosować nierozcieńczony 2 razy dziennie po szczotkowaniu zębów. Nakrętkę z podziałką napełnić 10 ml płynu do ust. Płukać
jamę ustną przez 1 minutę.
Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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