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Kserostemin aerozol 50 ml
 

Cena: 23,40 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 50 ml

Postać Aerozole

Producent AFLOFARM

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Kserostemin w postaci aerozolu do jamy ustnej to produkt przeznaczony dla pacjentów zmagających się z
problemem uczucia suchości jamy ustnej o różnorodnym pochodzeniu. Produkt, zwany również sztuczną śliną, ma lekko miętowy smak
oraz neutralne dla jamy ustnej pH, oprócz tego nawilża śluzówkę jamy ustnej oraz przeciwdziała jej wysychaniu.

Na co jest Kserostemin? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest kserostomia, czyli objawy suchości w jamie ustnej, które
mogą mieć wiele przyczyn. Często kserostomia jest efektem stosowania niektórych leków, pojawia się w związku z chorobami
gruczołów ślinowych bądź towarzyszy chorobom ogólnoustrojowym. Sprzyja jej też palenie papierosów, oddychanie przez usta oraz
wiele innych czynników. Wyrób medyczny Kserostemin nawilża śluzówkę jamy ustnej i zabezpiecza ją przed wysychaniem i
podrażnieniami, a dodatkowo odświeża oddech i normalizuje pH jamy ustnej, przez co zapobiega procesowi demineralizacji szkliwa.

W skład produktu wchodzi ksylitol, który działa nawilżająco oraz przyczynia się do utrzymania optymalnego nawilżenia śluzówki, a także
betaina, która redukuje straty wody przez śluzówkę i jednocześnie zapewnia błonom śluzowym ochronę przed podrażnieniami. 
Kserostemin zawiera również wyciąg z aloesu, który tworzy powłokę na śluzówce jamy ustnej, zabezpieczając ją przed wysychaniem, a
oprócz tego hialuronian sodu, zapewniający śluzówce jamy ustnej odpowiedni poziom hydratacji. W recepturze można też znaleźć olejek
z mięty polnej o obniżonej zawartości mentolu, który ma właściwości odświeżające, a oprócz tego glicerol, który wiąże wodę i nawilża
śluzówkę, a dodatkowo utrzymuje jej dobre nawilżenie na dłużej. Formułę zamyka bufor fosforanowy, który umożliwia uzyskanie pH
zbliżonego do tego, które naturalnie występuje w ślinie, dzięki czemu wyrób redukuje problem demineralizacji szkliwa.

Opakowanie zawiera 50 ml aerozolu Kserostemin. W skład wyrobu medycznego wchodzi woda oczyszczona oraz ksylitol, a także
glicerol i żel aloesowy. W formule znajduje się również betaina, dwunastowodny fosforan disodu, polisorbat 20 oraz edetynian disodu.
Całość uzupełnia dodatek olejku z mięty polnej, a oprócz tego hialuronianu sodu, chlorku benzalkoniowego i jednowodnego
diwodorofosforanu sodu. W formule wyrobu medycznego nie znajdują się natomiast dodatki takie jak sacharoza czy alkohol etylowy.

Zalecane dawkowanie Kserostemin u pacjentów dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 12 lat to 3–5 rozpyleń aerozolu bezpośrednio
do jamy ustnej. Produkt można stosować kilka razy dziennie, zależnie od potrzeb. Zaleca się, by po aplikacji aerozolu dokładnie
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rozprowadzić wyrób medyczny po śluzówce jamy ustnej przy pomocy języka.

Przeciwwskazaniem do stosowania wyrobu medycznego Kserostemin jest nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Jeśli
produkt nie przyniesie ulgi lub objawy będą utrzymywać się długotrwale, należy zasięgnąć porady lekarza, gdyż kserostomia może być
efektem wielu poważnych schorzeń, które wymagają pomocy medycznej.

Skład
Woda oczyszczona, ksylitol, glicerol, żel aloesowy, betaina, disodu fosforan dwunastowodny, polisorbat 20, disodu edetynian, olejek
miety polnej, hialuronian sodu, benzalkoniowy chlorek, sodu diwodorofosforan jednowodny. Nie zawiera cukru spozywczego (sacharozy)
ani alkoholu etylowego.

Wskazania i działanie

Kserostemin przeznaczony jest do łagodzenia objawów suchości jamy ustnej związanej z niewystarczającą produkcją śliny, w
tym w kserostomii różnego pochodzenia
Kserostemin nawilża błonę śluzową jamy ustnej, a także powleka ją warstwą ochronną, przeciwdziałając wysychaniu i
podrażnieniom.
Dzięki swojemu działaniu zmniejsza dolegliwości związane z suchością, występujące podczas jedzenia, połykania i mówienia
oraz przywraca odczucie komfortu w jamie ustnej.
Dodatkowo Kserostemin ma przyjemnie miętowy smak, dzięki czemu wykazuje działanie odświeżające na śluzówkę jamy ustnej.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12. roku życia: w zależności od potrzeb 3-5 rozpyleń do jamy ustnej, kilka razy dziennie.

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