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Dezaftan med x 20 tabl do ssania
 

Cena: 14,15 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 20 tabl do ssania

Postać Tabletki do ssania

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

Cetylpyridinium chloride, Lidocainum hyd

Opis produktu
 

Opis
1,5 mg + 1,0 mg + 17,42 mg, tabletki do ssania
Cetylpyridinii chloridum + Lidocaini hydrochloridum monohydricum + Zinc gluconas

miejscowo znieczula
działa odkażająco, bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo

Wskazania do stosowania:
lek antyseptyczny i miejscowo znieczulający z dodatkiem cynku do stosowania w:

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

Dla dorosłych i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

OTC - Lek wydawany bez recepty.

Cechy

afty
pleśniawki
stany zapalne jamy ustnej
zapalenie dziąseł
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Składniki
1 tabletka do ssania zawiera: 1,5 mg cetylopirydyniowego chlorku, 1,0 mg lidokainy chlorowodorku jednowodnego i 17,42 mg cynku
glukonianu (co odpowiada 2,5 mg jonów cynku) oraz substancje pomocnicze: mentol, celulozę mikrokrystaliczną, mannitol, powidon,
aspartam, kwas cytrynowy, kroskarmelozę sodową, talk, magnezu stearynian, glicerol

Stosowanie
Dawkowanie: Dorośli: ssać powoli jedną tabletkę co 1 lub 2 godziny. Nie przekraczać dawki 8 tabletek na dobę. Dzieci w wieku powyżej 6
lat: ssać powoli jedną tabletkę co 2 lub 3 godziny. Nie przekraczać dawki 6 tabletek na dobę.

Nie należy stosować leku w czasie posiłku ani tuż przed posiłkiem, ze względu na ryzyko zachłyśnięcia. Lek najlepiej stosować godzinę
przed posiłkiem lub godzinę po posiłku. Leku nie stosować dłużej niż przez 5 kolejnych dni bez porozumienia z lekarzem. Leku nie
stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

Dalsze informacje - patrz ulotka.
Podanie na śluzówkę jamy ustnej. Należy zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem

Przeciwwskazania
Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

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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