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Dezaftan med aerozol do jamy ustnej 30 ml
 

Cena: 17,85 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 30 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium chloride, Lidocainum hyd

Opis produktu
 

Wstęp
Lek Dezaftan med w postaci aerozolu do jamy ustnej jest produktem o działaniu antyseptycznym oraz miejscowo znieczulającym. W
jego składzie znajdują się trzy substancje czynne. Można stosować go u pacjentów dorosłych, młodzieży oraz dzieci w wieku powyżej 6
lat. Na co jest Dezaftan med? Wskazaniami do stosowania leku są stany zapalne jamy ustnej, zapalenie dziąseł oraz zakażenia i
owrzodzenia śluzówki jamy ustnej – w tym również te pourazowe, będące efektem stosowania protez dentystycznych lub aparatów
ortodontycznych.

W składzie leku Dezaftan med znajduje się chlorek cetylopirydyniowy, który ma właściwości odkażające i przeciwgrzybicze, a także
bakteriobójcze i przeciwwirusowe. Kolejnym składnikiem czynnym aerozolu do jamy ustnej Dezaftan med jest chlorowodorek lidokainy
jednowodny, który działa miejscowo znieczulająco, a oprócz tego łagodzi dolegliwości bólowe. Trzecim składnikiem czynnym leku jest
glukonian cynku, czyli substancja wspomagająca pracę układu odpornościowego.

W opakowaniu znajduje się 30 ml roztworu Dezaftan med. W skład 1 ml aerozolu wchodzi 2,9 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,96 mg
lidokainy chlorowodorku jednowodnego, a także 25,6 mg cynku glukonianu. Pojedyncza dawka leku to natomiast 0,17 ml aerozolu.
Zanim pacjent zastosuje aerozol do jamy ustnej Dezaftan med, powinien wnikliwie zapoznać się z treścią ulotki dołączonej do
opakowania. Rekomendowane dawkowanie leku Dezaftan med w przypadku pacjentów dorosłych to 3 dawki aerozolu aplikowane co
1–2 godziny, ale nie częściej niż 8 razy na dobę. Jeśli chodzi o dawkowanie aerozolu Dezaftan med u dzieci w wieku powyżej 6 lat,
należy stosować po 3 dawki leku co 2–3 godziny, jednak nie częściej niż 6 razy na dobę. Jeśli pacjent będzie stosować lek przez 5 dni i
nie nastąpi poprawa lub dolegliwości się nasilą, powinien zasięgnąć porady lekarza.

Aerozol do jamy ustnej Dezaftan med jest lekiem, który może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego muszą one
wystąpić. Niezbyt często lek wywołuje miejscowe reakcje skórne – w tym rumień, pieczenie, wyprysk lub świąd. Rzadko natomiast lek
przyczynia się do nadwrażliwości na światło słoneczne i bólu głowy. Rzadki skutek uboczny leku Dezaftan med to także zapalenie
śluzówki jamy ustnej. Pozostałe skutki uboczne wypisano w ulotce dołączonej do opakowania.

Istnieją również przeciwwskazania do stosowania leku Dezaftan med, co oznacza, że nie w każdym przypadku można z niego
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korzystać. Przeciwwskazaniem jest nadwrażliwość na składniki czynne aerozolu do jamy ustnej bądź jego składniki pomocnicze. Poza
tym produktu nie należy stosować przy nadwrażliwości na leki miejscowo znieczulające, które należą do grupy amidów. Aerozol nie
powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie jest również przeznaczony dla osób z nużliwością mięśni oraz pacjentów z
methemoglobinemią bądź niewydolnością nerek lub wątroby.

Opis
(2,9 mg + 1,96 mg + 25,6 mg)/ml, aerozol do stosowania w jamie ustnej, roztwór Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum +
Zinci gluconas

Wskazania do stosowania:
Lek antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania:

w stanach zapalnych jamy ustnej;
w zapaleniu dziąseł;
w zakażeniach i owrzodzeniach błony śluzowej jamy ustnej (afty, pleśniawki), w tym wynikających z urazów wywołanych przez
aparaty ortodontyczne i protezy dentystyczne.

OTC - lek wydawany bez recepty.

Cechy

afty, pleśniawki
stany zapalne jamy ustnej
zapalenie dziąseł

Składniki
1 ml aerozolu zawiera: 2,9 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,96 mg lidokainy chlorowodorku i 25,6 mg cynku glukonianu (co odpowiada
3,7 mg jonów cynku) oraz substancje pomocnicze: lewomentol, etanol 96%, glicerol, sukraloza (E 955), woda oczyszczona

Stosowanie
Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Dawkowanie:
Dorośli: stosować po 3 dawki aerozolu co 1 lub 2 godziny. Nie stosować częściej niż 8 razy na dobę.
Dzieci w wieku powyżej 6 lat: stosować po 3 dawki aerozolu co 2 lub 3 godziny. Nie stosować częściej niż 6 razy na dobę.

Nie podawać leku w czasie posiłku. Najlepiej stosować godzinę przed posiłkiem lub po posiłku.
Leku nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni.
Leku nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Przechowywanie
Okres ważności po pierwszym otwarciu: 3 miesiące.
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
30

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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