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Dentosept 100 ml
 

Cena: 21,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 100 ml

Postać Płyny doustne

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Skład
Substancja czynna: 100 ml extractum fluidum (0,65 :1) ex: Matricariae flos -11,83 g; Quercus cortex-11,83 g; Salviae folium - 11,83 g;
Arnicae herba - 5,91 g; Calami rhizoma - 5,91 g; Menthae piperitae herba - 5,91 g; Thymi herba - 5,91 g. Głównymi składnikami czynnymi
preparatu są: substancje garbnikowe, tymol i jego pochodne oraz mentol. Preparat zawiera nie mniej niż 0,15% (m/m) olejków
eterycznych oraz nie mniej niż 0,35% (m/m) garbników.

Wskazania i działanie
Lek tradycyjnie stosowany:

w zapaleniu dziąseł i jamy ustnej (w tym zapaleniu języka),
w powierzchownym zapaleniu przyzębia,
jako środek ściągający, przeciwbakteryjny i przeciwzapalny,
w skłonności do krwawienia z dziąseł i pomocniczo w parodontozie jako środek ściągający.

Dawkowanie

Dorośli: należy stosować 15% roztwór wodny leku: odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski) za pomocą dołączonej miarki i
uzupełnić wodą (do wyższej kreski).
Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia: po konsultacji z lekarzem.
Dzieci poniżej 6 roku życia: nie stosować.
Sposób podania: lek stosować do płukania jamy ustnej.
Lek stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem.
Lek może być stosowany do ustąpienia objawów.

Przeciwwskazania
Uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku,
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tymianek lub którykolwiek ze składników leku

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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