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Topixeril mleczko - spray do jamy ustnej 40 ml
 

Cena: 36,22 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 ml

Postać Aerozole

Producent TOPIXERIL

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
W skład wyrobu Topixeril® wchodzi:

zestaw emulgowanych lipidów i emolientów, które mają za zadanie przylegać do powierzchni błony śluzowej tworząc na jej
powierzchni warstwę ochronną (film) zapobiegającą wysychaniu śluzówki oraz zawierającą substancje aktywne odpowiedzialne
za pozostałe działania wyrobu Topixeril®.
olejek wintergrinowy (Gaultheria procumbens) to jedna z niewielu roślin na świecie, która zawiera naturalne pochodne kwasu
salicylowego. Dzięki zawartości salicylanu metylu stosowany miejscowo

Wskazania i działanie

Topixeril® to mleczko-spray, przeznaczone do stosowania miejscowego przez wszystkich cierpiących na suchość jamy ustnej
niezależnie od przyczyny jej powstania.

Nawilża błonę śluzową jamy ustnej
Stosowany miejscowo zmniejsza dolegliwości bólowe związane z kserostomią
Wykazuje właściwości przeciwzapalne
Chroni przed uszkodzeniami spowodowanymi naświetlaniem w przebiegu radioterapii
Przyczynia się do regeneracji nabłonka błony śluzowej jamy ustnej

Wskazania:

W przypadku wystąpienia suchości śluzówek jamy ustnej i gardła – kserostomii – niezależnie od przyczyny jej powstania,
szczególnie w przypadku suchości jamy ustnej będącej wynikiem:

używania uzupełnień protetycznych i aparatów ortodontycznych
w przebiegu infekcji i podrażnienia błony śluzowej jamy ustnej i gardła
w przypadkach związanych z wiekiem bądź stanem klinicznym – opieka paliatywna
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radioterapii, chemioterapii chorób nowotworowych

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Topixeril® ma postać mleczka dostarczanego w butelce z aplikatorem - głowicą atomizującą (spray). Wyrób podajemy rozpylając
bezpośrednio na błonę śluzową jamy ustnej.

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