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Dentinox N żel 10 g (import równoległy - Inpharm)
 

Cena: 24,10 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent INPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chamomillae extractum, Lidocainum
hydrochloridum, Macrogoli aether laurilicus

Opis produktu
 

Wstęp
Żel do dziąseł Dentinox N to preparat leczniczy o działaniu przeciwzapalnym i zmniejszającym dolegliwości bólowe. Co ważne, żel
Dentinox N zawiera lidokainę, dzięki czemu wykazuje także miejscowe działanie znieczulające, dzięki czemu ułatwia codzienne
funkcjonowanie dzieci i niemowląt w okresie ząbkowania. Lek stosowany jest w łagodzeniu ostrych dolegliwości bólowych oraz stanów
zapalnych dziąseł, które mogą pojawić się w momencie wyrzynania się zębów mlecznych oraz trzonowych (zęby mądrości).

Żel Dentinox N przeznaczony jest wyłącznie do stosowania miejscowego. Jedno opakowanie Dentinox N zawiera 10 gramów żelu do
dziąseł.

Wskazania i działanie
Lek Dentinox N to złożony produkt leczniczy, który stosowany jest w leczeniu ostrych dolegliwości bólowych, jak również w przypadku
stanów zapalnych dziąseł towarzyszących wyrzynaniu się zębów mlecznych u dzieci i niemowląt, a także zębów trzonowych (zębów
mądrości). W składzie leku Dentinox N wykorzystano specjalnie dobrane składniki, które są bezpieczne dla dzieci, dzięki czemu preparat
ten może być stosowany już u niemowląt. Jednym ze składników leku Dentinox N jest lidokaina, czyli substancja o miejscowym
działaniu znieczulającym, która ułatwia dzieciom codzienne funkcjonowanie podczas trudnego dla nich etapu ząbkowania, a także
umożliwia bezbolesne wyrastanie zębów.

Skuteczność leku Dentinox N w wymienionych wyżej wskazaniach bazuje wyłącznie na długotrwałym okresie stosowania oraz
doświadczeniu.

Dawkowanie
Lek Dentinox N należy stosować zawsze zgodnie z informacjami zawartymi w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza czy też
farmaceuty. Preparat powinien być stosowany krótkotrwale, wyłącznie w sytuacji, gdy pojawiają się ostre dolegliwości bólowe związane
z ząbkowaniem. Niewielką ilość żelu (około 0,5 cm) należy zaaplikować na dziąsła przy pomocy czystego palca lub bawełnianego
patyczka, a następnie delikatnie wmasować w dziąsła. W sytuacji, gdy żel Dentinox N nakładamy palcem, należy dokładnie należy
dokładnie umyć ręce zarówno przed użyciem, jak i po użyciu żelu.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/dentinox-n-zel-10-g-import-rownolegly-inpharm.html
http://www.aptusshop.pl/


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

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

 

Stosowanie żelu Dentinox N można powtarzać nie częściej niż 1-3 razy dziennie, w tym przede wszystkim po jedzeniu lub po
przeprowadzeniu zabiegów higienicznych w jamie ustnej. W sytuacji, gdy zmiany na dziąsłach i ich bolesność utrzymują się przez okres
dłuższy niż tydzień lub nasilają się coraz bardziej, należy skonsultować się z lekarzem.

Stosując lek Dentinox N należy zachować szczególną ostrożność – unikać kontaktu z oczami i nie stosować dłużej niż przez kilka dni.

Przeciwwskazania
Lek Dentinox N nie powinien być stosowany w sytuacji, gdy u pacjenta występuje:
● nadwrażliwość na substancje czynne lub dowolną substancję pomocniczą leku;
● nietolerancja rumianku lub innych roślin z rodziny Aseraceae;
● nietolerancja lidokainy lub podobnych substancji miejscowo znieczulających (typu amidowego).

Co ważne, lek Dentinox N zawiera sorbitol, w związku z czym nie powinien być stosowany przez pacjentów, którzy zmagają się z rzadko
występującą nietolerancją fruktozy lub nietolerancją sorbitolu.

Działania niepożądane
Lek Dentinox N może powodować działania niepożądane, które nie występują jednak u każdego. Wśród najczęściej występujących
działań niepożądanych zalicza się reakcje nadwrażliwości skóry i błon śluzowych, które związane są z zawartością lidokainy.
Nadwrażliwość ta objawiać się może pieczeniem lub zaczerwienieniem. W przypadku reakcji nadwrażliwości na skórę lub błony śluzowe
należy zaprzestać stosowania leku i skonsultować się z lekarzem.

Skład
10 g żelu Dentinox N zawiera:

substancje czynne: Chamomillae tinctura (1:4 - 4.5) - 1500 mg, ekstrahent etanol 70% (v/v), Lidocaini hydrochloridum - 34 mg,
Macrogoli aether laurilicum - 32 mg.
substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, sodu edetynian, sodu wodorotlenek, polisorbat 20, glikol propylenowy,
sól sodowa sacharyny, roztwór sorbitolu, woda oczyszczona, ksylitol.

Zawartość etanolu w produkcie wynosi maksymalnie 9,5%.

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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