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Dentinox N żel 10 g
 

Cena: 23,98 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 g

Postać Żele

Producent MIRALEX

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Chamomillae extractum, Lidocainum
hydrochloridum, Macrogoli aether laurilicus

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dentinox N 10 g stosowany jest przy bolesnym wyrzynaniu się zębów zarówno mlecznych, jak i stałych. Dzięki kompozycji trzech
substancji aktywnych: nalewki z rumianku (Chamomillae tinctura), chlorowodorku lidokainy (Lidocaini hydrochloridum) oraz makrogolu
(Macrogoli aether laurulicum), wykazuje działanie znieczulające i przeciwzapalne. Preparat zawiera etanol (alkohol 70%) w ilości
nieprzekraczającej 9,5%. Ponadto składnikami pomocniczymi leku są: wodorotlenek sodu, sól sodowa sacharyny, wersenian
dwusodowy, sorbitol ciekły niekrystalizujący, ksylitol, glikol propylenowy, karbomer, lewomentol, polisorbat 20 i woda oczyszczona.

Dentinox N ma postać żelu o jasnobrązowym zabarwieniu, charakterystycznym ziołowym zapachu i słodkawym smaku. Preparat
zamknięty w aluminiowej tubce o gramaturze 10 g można nabyć w aptece bez recepty. Lek służy wyłącznie do miejscowego użytku
zewnętrznego. Przeznaczony jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych w każdym wieku. Można stosować Dentinox N już u
niemowląt od 3 miesiąca życia. Wyjątkiem są mali pacjenci, którym podawane są środki lecznicze wywołujące methemoglobinemię – w
takich sytuacjach nie należy używać żelu przed ich pierwszymi urodzinami.

Główną funkcją leku Dentinox N jest zmniejszenie nieprzyjemnych dolegliwości związanych z rosnącymi zębami. Preparat łagodzi ból i
podrażnienia dziąseł, a także zapobiega powstawaniu stanów zapalnych w jamie ustnej. Dodatkowo zawarta w nim nalewka
rumiankowa działa uspokajająco i lekko rozkurczowo. Dzięki temu lek szybko przynosi ukojenie, co ma szczególne znaczenie w
przypadku najmłodszych dzieci. Dentinox N tradycyjnie zalecany jest w czasie ząbkowania u niemowląt. Żel równie dobrze sprawdza się
w całym okresie, gdy dzieciom wyrzynają się mleczne, a potem stałe zęby. Zmniejsza także cierpienie młodzieży i dorosłych, którym
rosną „ósemki”. Ze względu na przeciwzapalne i łagodzące właściwości, preparat znajduje także zastosowanie w pomocniczym leczeniu
aft, pleśniawek i zajadów.

Lek Dentinox N w postaci żelu jest bardzo wygodny w użyciu. Wystarczy nałożyć niewielką ilość preparatu (wielkości ziarnka grochu)
przy pomocy palca lub patyczka kosmetycznego na bolące miejsce i następnie delikatnie wmasować. Zarówno przed jak i po kontakcie z
żelem trzeba pamiętać o dokładnym umyciu rąk. Częstotliwość stosowania Dentinox N zależy od wieku pacjenta oraz nasilenia
dolegliwości. Przy czym należy postępować zgodnie z opisem podanym w ulotce producenta lub według wskazań lekarza albo
farmaceuty. Z reguły zaleca się smarowanie dziąseł żelem 2-3 razy dziennie. W przypadku bardzo uciążliwego ząbkowania u niemowląt
oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości, zabieg można wykonać nawet 6-krotnie w ciągu doby. Pomiędzy poszczególnymi dawkami
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należy zachować minimum 20 minut przerwy.

Żel Dentinox N może być stosowany zarówno na dzień, jak i w nocy. Najlepiej aplikować go po jedzeniu lub myciu zębów. Preparat
szybko się wchłania i ulga odczuwalna jest już po kilkunastu minutach. Należy zatem używać go tylko w razie konieczności i nie
przekraczać zalecanej jednorazowej dawki. Warto wiedzieć, że lek Dentinox N służy do krótkotrwałego stosowania – maksymalnie przez
7 dni. Jeżeli po upływie tygodnia nie nastąpi poprawa, ból się nasili czy też wystąpią inne dolegliwości, trzeba niezwłocznie skonsultować
się z lekarzem.

Chociaż zazwyczaj Dentinox N jest dobrze tolerowany, to nie każdy powinien po niego sięgać. Głównymi przeciwwskazaniami są
nadwrażliwość lub uczulenie na którykolwiek ze składników leku. Należy unikać używania preparatu szczególnie w przypadku
nietolerancji fruktozy, sorbitolu, lidokainy i substancji typu amidowego oraz gdy w przeszłości wystąpiła reakcja alergiczna na rumianek
lub dowolną roślinę z rodziny Asteraceae. Dentinox N ma funkcję silnie znieczulającą i nie powinien być stosowany równolegle z innymi
lekami o podobnym działaniu. Z uwagi na brak danych dotyczących wpływu preparatu na płód i pokarm matki, nie zaleca się go
kobietom w ciąży i karmiącym. W przypadku prawidłowego stosowania żelu Dentinox N działania niepożądane występują niezwykle
rzadko. Jeśli jednak pojawią się skórne reakcje, zaczerwienienie, podrażnienie błon śluzowych albo obrzęk, należy odstawić lek i udać się
do specjalisty.

Żel powinien być przechowywany w szczelnie zamkniętej tubce, poza zasięgiem dzieci. Optymalne jest suche i zacienione miejsce, z
temperaturą nie wyższą niż 25C. Leku Dentinox N nie wolno używać po dacie ważności podanej na opakowaniu ani po upływie roku od
jego otwarcia.

Skład
Substancja czynna: 1 g żelu zawiera 150 mg wyciągu z rumianku, 3,4 mg chlorowodorku lidokainy (1 H2O), 3,2 mg polidokanolu (600).

Wskazania i działanie

Zapobiegawczo jako ochrona przy bolesnym ząbkowaniu i w stanach zapalnych przy wyrzynaniu się zębów mlecznych oraz
zębów mądrości.

Preparat wykorzystuje skojarzone działanie składników - przeciwzapalne i miejscowo znieczulające, umożliwiając przy prawidłowym
stosowaniu bezbolesne wyrastanie zębów mlecznych i mądrości.

Dawkowanie
Przy pierwszych oznakach rozpoczynającego się ząbkowania pasek żelu - wielkości ziarna grochu lub 1-2 krople płynu rozprowadzić i
wsmarować w bolesne miejsce za pomocą czystego palca lub wacika. Zabieg powtarzać 3 razy dziennie, szczególnie po posiłkach i
przed zaśnięciem.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na składniki preparatu.

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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