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Dezaftan med żel 8 g
 

Cena: 14,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 8 g

Postać Żele

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Dezaftan Med w postaci żelu jest produktem tworzącym na śluzówce jamy ustnej kojący opatrunek, czyli specjalny
film ochronny, co może być pomocne między innymi przy aftach, pleśniawkach czy podrażnieniach mechanicznych śluzówki. Wyrób
może być stosowany zarówno przez pacjentów dorosłych, jak i przez młodzież oraz dzieci – nie ma ograniczeń wiekowych, więc można
go aplikować już u najmłodszych pacjentów, jeśli jest to zasadne.

Na co jest Dezaftan Med? Wskazaniem do stosowania wyrobu są owrzodzenia aftowe w jamie ustnej, a także pleśniawki. Produkt może
być również pomocny przy aftowym zapaleniu jamy ustnej, a oprócz tego można go wykorzystać w przypadku urazów śluzówki
będących efektem nieprawidłowo dopasowanej protezy czy też noszenia aparatu ortodontycznego. Aplikacja Dezaftan Med sprawia, że
na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej tworzy się film ochronny zabezpieczający ją przed podrażnieniem czynnikami zewnętrznymi,
a także tworzący korzystne warunki sprzyjające gojeniu się. Stosowanie wyrobu medycznego przyczynia się do uczucia ulgi i redukcji
dolegliwości bólowych, a przy tym wspomaga gojenie się zmian śluzówki i procesy jej regeneracji.

Opakowanie zawiera 8 g żelu Dezaftan Med. W skład produktu wchodzi woda oraz powidon 90, a oprócz tego glikol propylenowy, guma
ksantanowa oraz hydroksystearynian makrogologlicerolu. W formule żelu Dezaftan znajduje się też sorbinian potasu oraz kwas
glicyretynowy, a oprócz tego edetynian disodu (EDTA), sacharyna sodowa, dekspantenol oraz chlorek benzalkoniowy. W składzie
produktu nie ma alkoholu, dzięki czemu aplikacja żelu Dezaftan Med nie wiąże się z nieprzyjemnym pieczeniem. Żel ma ponadto taką
konsystencję, że jego aplikacja jest łatwa (również w miejscach o ograniczonej dostępności), a produkt nie spływa z miejsca swojego
docelowego działania. Przed zastosowaniem wyrobu medycznego Dezaftan Med w postaci żelu należy szczegółowo zapoznać się ze
wskazówkami producenta odnośnie do dawkowania produktu i sposobu jego bezpiecznej aplikacji.

Wyrób może być stosowany już u najmłodszych dzieci, jeśli jest taka potrzeba. Zalecane dawkowanie Dezaftanu Med u osób dorosłych
oraz dzieci to nakładanie niewielkiej ilości żelu bezpośrednio na uporczywą zmianę w jamie ustnej. Wystarczyć powinny tu zazwyczaj
1–2 krople żelu nakładane punktowo. Wyrób medyczny Dezaftan Med można aplikować na zmiany w jamie ustnej przy pomocy gazika
lub palca, o ile wcześniej pacjent dokładnie umyje ręce. Żel Dezaftan Med można nakładać na zmiany w jamie ustnej w częstotliwości
3–4 razy dziennie. Ważne, aby bezpośrednio po jego nałożeniu na zmianę śluzówki nie dotykać jej, a dodatkowo nie jeść i nie pić
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minimum przez godzinę.

Dezaftan Med posiada też przeciwwskazania do stosowania. To między innymi nadwrażliwość na jego składnik czynny lub
pomocnicze. Należy również unikać kontaktu żelu Dezaftan Med z oczami. Produkt powinien być przechowywany w opakowaniu
oryginalnym, w temperaturze pokojowej. Należy go zabezpieczyć przed dostępem dzieci.

Opis
Wyrób medyczny Dezaftan wytwarza na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej ochronny film. Dzięki swojemu działaniu chroni zmiany
przed podrażnieniem i zapewnia ulgę w bólu. Użycie wyrobu jest wskazane w przypadku wystąpienia: aft (owrzodzenia aftowych),
aftowego zapalenia jamy ustnej, pleśniawek lub drobnych zmian, w tym urazów spowodowanych przez aparaty ortodontyczne i źle
dopasowane protezy.

Cechy

łagodzi ból tworząc warstwę ochronna

Składniki
Aqua, PVP, Propylene Glycol, Xanthan Gum, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil, Potassium Sorbate, Panthenol, Sodium Saccharin,
Benzalkonium Chloride Solution, Glycyrrhetinic Acid, Disodium EDTA

Stosowanie
Sposób postępowania z wyrobem: Tylko do użytku zewnętrznego. Dorośli i dzieci: Niewielką ilość żelu (1-2 krople) nanieść punktowo na
zmianę w jamie ustnej. Wyrób można nakładać za pomocą gazika lub czystego palca. Aplikacje powtarzać 3-4 razy dziennie.
Aby wyrób mógł wytworzyć, na powierzchni błony śluzowej, film ochronny bezpośrednio po użyciu nie należy dotykać zmiany. Nie
przyjmować pokarmów i napojów przez minimum godzinę po aplikacji wyrobu.

Przechowywanie
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu. Nie stosować wyrobu po upływie daty
ważności. Należy zwrócić uwagę na zachowanie odpowiednich warunków przechowywania wyrobu.

Przeciwwskazania
Ostrzeżenia specjalne i zalecane środki ostrożności: Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników. Unikać
kontaktu z oczami.

Producent
Aflofarm Farmacja Polska Sp. z o.o.

Zawartość opakowania
8

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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