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Pelogel borowinowy żel stomatologiczny 40 g
 

Cena: 28,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 40 g

Postać Żele

Producent SULPHUR ZDRÓJ

Rodzaj rejestracji Lek

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
W 100 g produktu znajduje się:

substancja czynna: 80,0g wodnego wyciągu borowinowego,
substancje pomocnicze: 0,5g olejku miętowego; 10g glicerolu 86%; 0,2g etylu parahydroksybenzoesanu (E214); 6,3g etanolu
70%; 3,0g metylocelulozy.

Wskazania i działanie

Wodny wyciąg borowinowy – główny składnik pelogelu (80%) zawiera w swoim składzie aktywne biologicznie związki, głównie
kwasy huminowe w udokumentowanym stężeniu leczniczym. Badanie biodostępności składników czynnych wodnego wyciągu
borowinowego przez błony dializacyjne wykazują wyraźny wpływ pelogelu na pH błony śluzowej, zmianę ładunku elektrycznego
na jej powierzchni i zwiększenie jej przepuszczalności dla składników zawartych w pelogelu kwasy huminowe oraz sole wapnia,
sodu magnezu i inne). Kwasy huminowe – najcenniejszy składnik wodnego wyciągu borowinowego i najlepiej wchłaniany przez
śluzówkę jamy ustnej wykazuje działanie bakteriobójcze i przeciwzapalne. Obecność wapnia ma znaczenie dla utrzymania
spoistości komórek śródbłonka naczyń.
Właściwości przeciwzapalne wynikają z hamowania aktywności hialuronidazy. Kwasy huminowe poprzez wyzwalanie ciał
histaminopodobnych, działania sorpcyjne i wymiennikowe powodują korzystne działanie ściągające na śluzówkę dziąseł.
Poprawa mikrokrążenia w zmienionych patolgicznie tkankach sprzyja szybkiemu wchłanianiu się wysięków i nacieków
zapalnych. Kwasy huminowe dzięki właściwościom sorpcyjnym i wymiennikowym powodują korzystne działanie ściągające na
śluzówkę dziąseł.
Leczenie pelogelem zmniejsza ilość i głębokość patologicznych kieszonek dziąsłowych oraz zmniejsza ilość patologicznego
płynu w kieszonkach dziąsłowych. Pod wpływem pelogelu zmniejsza się krwawienie z dziąseł oraz istotnie zmniejsza się
wskaźnik płytki bakteryjnej na zębach.
Obecny w pelogelu naturalny olejek miętowy powoduje odświeżające i przyjemne uczucie w jamie ustnej.
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Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Dawka jednorazowa ok. 2,5g (1/2 łyżeczki od herbaty). Przy pomocy miękkiej szczoteczki lub opuszka palca masować żelem dziąsła
przez ok. 1 minutę (2-3 razy dziennie). Po zastosowaniu preparatu nie jeść i nie pić przez około 1/2 godziny. Stosować przez ok. 2-3
tygodnie.

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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