
 
APTEKA "POD GWIAZDĄ I " SP. Z O.O.

Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

 

 

Aphtin płyn 10 g
 

Cena: 2,25 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 10 g

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent PPH "MICROFARM"
M.KACPERSKA,J.KACPERSKI

Opis produktu
 

Opis
Roztwór Aphtin 200 mg/g to lek OTC (wydawany bez przypisu lekarza), który stosuje się miejscowo na błonę śluzową jamy ustnej w
przypadku pleśniawek. Jest odpowiedni dla dzieci powyżej 1. roku życia i osób dorosłych. Ma postać gęstego, bezbarwnego płynu i jest
zapakowany w buteleczkę z kroplomierzem.

Substancją czynną leku Aphtin jest tetraboran sodu, zwany potocznie boraksem. Boraks wykazuje działanie przeciwbakteryjne,
przeciwgrzybicze i ściągające, i jest tradycyjnie stosowany w leczeniu pleśniawek jamy ustnej. Aphtin łagodnie osusza zmienioną
zapalnie błonę śluzową, redukując uczucie dyskomfortu.

Wskazania

Produkt leczniczy do miejscowego stosowania w pleśniawkach jamy ustnej.
Dla dzieci powyżej 1. roku życia i osób dorosłych.

Działanie
Przeciwbakteryjne, przeciwgrzybicze i ściągające.

Dawkowanie
Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie
wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek stosuje się w jamie ustnej, na błonę śluzową. Dawkowanie Aphtinu u dzieci powyżej 1-ego roku życia oraz młodzieży to klika razy na
dobę smarować zmienione chorobowo miejsca za pomocą wacika nasączonego lekiem. Nie stosować dłużej niż 3 do 5 dni.

Skład
Substancją czynną leku jest boraks (czteroboran sodu).
1 g roztworu do stosowania w jamie ustnej zawiera 200 mg boraksu.
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Substancje pomocnicze: glicerol, woda oczyszczona.

Interakcje
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Przechowywanie
Przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC.

Ostrzeżenia
Nie połykać.
Stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek.
Leku nie należy stosować długotrwale. U dzieci poniżej 1 roku życia produkt leczniczy stosować po konsultacji z lekarzem.
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