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Mucosit żel 15 g
 

Cena: 11,90 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 15 g

Postać Żele

Producent HERBAPOL POZNAŃ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
100 g żelu zawiera jako substancje czynne: 
– Extractum spissum (6-12:1) ex: Matricariae anthodio 2,0 cz., Calendulae anthodio 0,5 cz.,
Farfarae folio 1,4 cz., Quercus cortice 3,0 cz., Salviae folio 2,0 cz., Thymi herba 1,0 cz,
(ekstrahenty: metanol 90 % (v/v), woda) - 10,0 g;
– Allantoinum - 0,1 g;
– Matricariae aetheroleum - 0,3 g;
– Menthae piperitae aetheroleum - 0,3 g.

Substancje pomocnicze o znanym działaniu: bronopol, sodu benzoesan, etylu parahydroksybenzoesan.

Wskazania i działanie

Mucosit żel stosuje się powierzchniowo jako środek ściągający, przeciwzapalny i przeciwbakteryjny oraz miejscowo
znieczulający, przyspieszający ziarninowanie i gojenie się ran.
Lek do stosowania miejscowego na błony śluzowe jamy ustnej jako tradycyjnie stosowany środek wspomagający w leczeniu
chorób przyzębia oraz stanach zapalnych jamy ustnej (np. odleżyny po protezach zębowych).
W stanach po zabiegach chirurgicznych na przyzębiu można stosować produkt wyłącznie ze wskazań lekarza stomatologa.
Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach

Dawkowanie
Dorośli i młodzież powyżej 12 lat: Mucosit należy stosować bezpośrednio po wyszczotkowaniu zębów, 1 - 2 cm żelu wcierać w dziąsła 2
- 3 razy dziennie przez 3 minuty za pomocą opuszki palca lub miękkiej szczoteczki. W przypadku nakładania żelu palcem należy
dokładnie umyć ręce przed i po aplikacji. Można też nakładać żel za pomocą patyczków higienicznych.

Nie ma dostępnych danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania produktu leczniczego u dzieci poniżej 12 lat.

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
http://www.aptekaotc.pl/mucosit-zel-15-g.html
http://www.aptusshop.pl/


 
SK-FARM II Sp. z o.o. - Apteka Internetowa

ul. Kleeberga 34, Białystok
+48 42 279 41 31

 

Przeciwwskazania
Nie należy stosować leku Mucosit, jeśli występują: nadwrażliwość na amidowe środki miejscowo znieczulające lub inne składniki leku
lub na którąkolwiek substancję pomocniczą wymienioną. U osób z alergią na pyłki brzozy lub na seler zwyczajny może wystąpić
nadwrażliwość krzyżowa na tymianek. Nie należy stosować także produktu w przypadku, gdy stwierdzono nadwrażliwość na rośliny z
rodziny Asteraceae np. rumianek lub Lamiaceae.

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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