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Fluormex żel 50 g
 

Cena: 19,75 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 g

Postać Żele

Producent CHEMA-ELEKTROMET

Rodzaj rejestracji Lek

Opis produktu
 

Wstęp
Preparat Fluormex żel polecany jest wszystkim osobom, które pragną jak najdłużej cieszyć się zdrowymi, mocnymi zębami. Wysoka
zawartość fluoru w składzie produktu wzmacnia szkliwo zębowe i chroni je przed możliwymi uszkodzeniami. Fluormex żel to także
produkt polecany jako uzupełnienie profilaktyki próchnicy – wspomaga remineralizację szkliwa zębowego, dzięki czemu możliwe staje
się uzupełnienie niewielkich ubytków.

Preparat Fluormex żel może być stosowany już przez dzieci od 5. roku życia.

Skład
1 g zawiera: 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum), 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum). 1 g żelu zawiera 12,5 mg czynnego
fluoru (12 500 ppm). Substancje pomocnicze: glicerol, propylu parahydroksybenzoesan (E 216), metylu parahydroksybenzoesan (E 218),
hydroksyetyloceluloza, glikol polioksyetylenopolioksypropylenowy, woda oczyszczona, aromat miętowy.

Wskazania i działanie
Preparat Fluormex żel stosowany jest do kontaktowej fluoryzacji zębów. Szczególnie zaleca się używanie żelu:

w profilaktyce próchnicy,
w przypadkach niedorozwoju twardych tkanek zębowych,
przy nadwrażliwości szyjek zębowych,
w przypadkach odwapnienia szkliwa,
na wrażliwe powierzchnie zębów startych protezami częściowymi oraz aparatami ortodontycznymi,
po korekcie zgryzu urazowego.

Dawkowanie
W ciągu roku można wykonać jedynie jedną serię zabiegów z użyciem preparatu Fluormex żel. Seria oznacza w tym przypadku
stosowanie żelu 5-10 razy co 2 tygodnie (tj. 1 szczotkowanie zębów co 2 tygodnie przez okres 10-20 tygodni).
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Aby przeprowadzić szczotkowanie, można uprzednio oczyścić zęby w zwykle stosowany sposób (nie jest to jednak konieczne).
Następnie należy wycisnąć ok. 1 cm żelu Fluormex na szczoteczkę do zębów i szczotkować zęby przez okres ok. 3 minut. Jeśli żel
Fluormix ma zostać zastosowany przez dziecko w wieku poniżej 9 lat, konieczne jest szczotkowanie zębów pod kontrolą osoby dorosłej.
Należy dopilnować, aby dziecko nie połknęło żelu, a po zakończeniu szczotkowania – przepłukało lekko jamę ustną wodą.

Wcieranie żelu: Zabieg przeprowadza się zwykle w gabinetach stomatologicznych. Ok. 1 cm żelu należy wycisnąć, a następnie wetrzeć
we wszystkie powierzchnie zębów przy pomocy przygotowanego wacika. U dzieci poniżej 9 roku życia, u których stwierdzono
zaawansowaną próchnicę, zaleca się pozostawienie niewielkich ilości żelu w bruzdach na powierzchniach zgryzowych zębów.

W każdym przypadku przed rozpoczęciem fluorkowania szkliwa zębów konieczne jest dokładne usunięcie kamienia nazębnego.

Po zastosowaniu żelu Flormex (wtarciu lub szczotkowaniu) należy wypluć ślinę. Dorośli i dzieci w wieku powyżej 9 lat nie powinni płukać
jamy ustnej. Nie należy też jeść przez ok. 30 minut.

Przeciwwskazania
Produktu Fluoromex żel nie należy stosować:

w przypadku nadwrażliwości na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;
u dzieci w wieku do 5 lat;
jednocześnie z innymi preparatami o wysokim stężeniu fluorków;
w rejonach, w których zawartość fluoru w wodzie pitnej przekracza 0,7 mg/l;
częściej niż raz na dwa tygodnie i nie więcej niż 10 razy w roku.

Nie zaleca się stosowania produktu u osób bez próchnicy lub, u których ryzyko wystąpienia próchnicy jest niewielkie.

Nie należy jednocześnie stosować preparatu Fluormex i innego stężonego produktu fluorkowego. Pasty do zębów (zawartość fluoru do
1500 ppm) oraz płukanki (zawartość fluoru do 250 ppm) do codziennego stosowania mogą być używane razem z żelem
Fluormex zgodnie z zaleceniem lub pod nadzorem lekarza.

Działania niepożądane
Możliwe działania niepożądane wynikają z przedawkowania preparatu Fluormex. W takim przypadku może dojść do ostrego zatrucia
związkami fluorku, które objawiać się może: nudnościami, wymiotami, bólem brzucha, biegunką, ślinotokiem, łzawieniem, ogólnym
osłabieniem, bólami głowy, sinicą, dusznością, tężyczką, skurczami mięśniowymi kończyn, spadkiem ciśnienia krwi i arytmią,
migotaniem komór, przyspieszeniem tętna, kwasicą oddechową i metaboliczną, porażeniem oddychania lub zatrzymaniem akcji serca.

Dawka śmiertelna dla dorosłego człowieka wynosi od 32 do 64 mg fluoru/kg mc., dla dzieci 15 mg/kg mc. Połykanie przez dłuższy czas
pewnych ilości substancji zawierających związki fluoru, nawet o niskich stężeniach, może spowodować objawy przewlekłego zatrucia w
postaci szkliwa plamkowego (fluoroza zębów).

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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