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Baikadent żel do stosowania w jamie ustnej 15 g
 

Cena: 15,42 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 g (tub.)

Postać żel do stos.w j.ust.

Producent WROCŁAWSKIE ZAKŁ. ZIELARSKIE
"HERBAPOL" S.A.

Opis produktu
 

Opis
Baikadent to żel leczniczy przeznaczony do stosowania na dziąsła w chorobach przyzębia. Działa przeciwzapalnie poprzez zmniejszanie
produkcji substancji powodujących stan zapalny w chorych tkankach, a także poprawia stan dziąseł poprzez stymulację aktywności
komórek regenerujących. Substancje czynne żelu to zestaw flawonoidów izolowanych z korzenia tarczycy bajkalskiej, które wykazują
działanie przeciwbakteryjne i przeciwgrzybicze, wpływając na bakterie chorobotwórcze. Baikadent działa również na bakterie
wywołujące przewlekłe stany zapalne śluzówki jamy ustnej. Stosowanie profilaktyczne żelu może zapobiegać rozwojowi chorób
przyzębia i poprawiać stan dziąseł. Żel dostępny jest w tubie aluminiowej o pojemności 15g.

Wskazania
Baikadent może być stosowany w celu zapobiegania chorobom przyzębia oraz jako uzupełniający środek terapeutyczny w przypadku
paradontopatii powierzchownych i głębokich. Preparat może również być skuteczny w przypadku przewlekłych stanów zapalnych
śluzówki jamy ustnej, w tym w przypadku urazów spowodowanych przez protezy.

Składniki
Substancją czynną w 100 g żelu jest Zespół flawonów izolowanych z korzenia Scutellaria baicalensis (tarczycy baikalskiej) 0,577 g
Substancje pomocnicze: Karbomer (Carbopol 5984), Glicerol, Parahydroksybenzoesan metylu, Parahydroksybenzoesan propylu, Glikol
propylenowy, Wodorotlenek sodu, Węglan sodu bezwodny, Woda oczyszczona.

Stosowanie
Zaleca się, aby dorośli stosowali żel zewnętrznie, 2 do 4 razy dziennie, bezpośrednio po umyciu zębów. Należy wetrzeć około 2 cm żelu
w miejsca chorobowo zmienione w jamie ustnej i unikać jedzenia i picia przez co najmniej 30 minut po zastosowaniu preparatu. W
przypadku przewlekłych stanów zapalnych śluzówki jamy ustnej, zaleca się systematyczne stosowanie produktu przez okres 2 tygodni.
Jeśli po tym czasie objawy zapalne nie ustąpią, należy skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania
Jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
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Działania niepożądane
W przypadku wystąpienia działań niepożądanych należy skonsultować się z lekarzem. Lek Baikadent zawiera składniki, takie jak glikol
propylenowy, które mogą powodować podrażnienia skóry oraz metylu parahydroksybenzoesan i propylu parahydroksybenzoesan, które
mogą wywołać reakcje alergiczne.

Przechowywanie
Lek Baikadent powinien być przechowywany w temperaturze do 25°C, w miejscu, które nie jest dostępne dla dzieci i niedostępne dla
światła. Nie należy wyrzucać leków do kanalizacji ani do zwykłych koszy na odpadki. Należy skonsultować się z farmaceutą w celu
uzyskania informacji na temat właściwego sposobu utylizacji nieużywanych leków, aby chronić środowisko.

Ostrzeżenia
Lek nie powinien być stosowany u dzieci i młodzieży poniżej 18 lat.
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