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Srebro koloidalne Ag 300 ml
 

Cena: 48,05 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Niedostępny

Opakowanie 300 ml

Postać Płyny

Producent NATURE'S VOICE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
Woda dejonizowana, srebro koloidalne.

Wskazania i działanie
Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco w trakcie:

wirusowych infekcji jamy ustnej
bakteryjnych infekcji jamy ustnej
grzybiczych infekcji jamy ustnej

Dawkowanie
Należy napełnić kieliszek do kreski. Następnie płukać jamę ustną około 20 sekund, rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Następnie
należy wypluć płyn. Nie połykać. Po płukaniu nie należy jeść lub pić przez około 20 minut. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Płyn
do płukania jamy ustnej jest gotowym roztworem do użycia. Nie należy go rozcieńczać. Aby uniknąć ryzyka nieprawidłowego użycia, u
małych dzieci należy stosować wyrób wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych. Unikać kontaktu z oczami.
Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7 dni. W przypadku konieczności dłuższego
użycia, zaostrzenia objawów lub w przypadku braku poprawy stanu zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Nie można stosować wyrobu u osób, u których występuje uczulenie na jakikolwiek składnik. Nie można stosować wyrobu u osób z
uszkodzoną błoną śluzową jamy ustnej oraz po przeprowadzonych zabiegach medycznych. Wyrób nie może być stosowany u dzieci
poniżej 3 roku życia, u kobiet w czasie ciąży lub w okresie karmienia piersią.
Przechowywanie
Wyrób należy przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu jednostkowym. Wyrób należy chronić przed bezpośrednim
działaniem promieni słonecznych, w zaciemnionym miejscu. Wyrób należy przechowywać w temperaturze nie wyższej niż 25 °C. Wyrób
należy chronić przed samodzielnym użyciem przez dzieci, przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie
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stosować po upływie terminu przydatności wyrobu do użycia. Nie narażać wyrobu na działanie pól magnetycznych.
Wytwórca
Nature’s Voice Sp. z o.o.
40-486 Katowice
ul. Kolista 5

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