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Dentosept A spray 25 g
 

Cena: 22,22 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 25 g (but.z pomp.i aplik.)

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent PHYTOPHARM KLĘKA S.A.

Opis produktu
 

Opis
Dentosept A to lek w postaci płynu do stosowania w jamie ustnej, który zawiera wyciąg płynny z różnych roślin, takich jak koszyczek
rumianku, kora dębu, liść szałwii, ziele arniki, kłącze tataraku, ziele mięty pieprzowej i ziele tymianku. Dodatkowo, preparat zawiera
również benzokainę. Dentosept A jest tradycyjnie stosowany jako środek o działaniu znieczulającym, przeciwzapalnym,
przeciwbakteryjnym i odkażającym w jamie ustnej. Jego skuteczność opiera się na długotrwałym stosowaniu i doświadczeniu. Lek
Dentosept A jest przeznaczony do tradycyjnego stosowania w wskazanych przypadkach.

Wskazania
Lek Dentosept A jest tradycyjnie stosowany w stanach zapalnych jamy ustnej i dziąseł, aftach, pomocniczo w parodontozie oraz przy
odciskach w jamie ustnej (po protezach zębowych).

Działanie
Dentosept A działa w szerokim zakresie objawów, w tym przeciwzapalnie, odkażająco, przeciwbakteryjnie, ściągająco i znieczulająco.
Dzięki zawartym składnikom ma działanie łagodzące stany zapalne, dezynfekuje jamę ustną, zwalcza bakterie, działa ściągająco na
tkanki oraz zapewnia efekt znieczulający, co pomaga w łagodzeniu różnych dolegliwości w jamie ustnej.

Dawkowanie
Dorośli i młodzieży powyżej 12 lat, zaleca się aplikowanie jednej dozy Dentosept A na miejsce zmienione chorobowo w jamie ustnej.
Można stosować maksymalnie 5 dawek na różne miejsca zmienione chorobowo, do 3 razy na dobę. Maksymalna dawka dobowa leku
wynosi 15 dawek. Warto zachować odległość aplikatora od miejsca aplikacji w przedziale od około 1 cm do około 5 cm. Po
zastosowaniu leku nie należy płukać jamy ustnej. Lek Dentosept A powinien być stosowany przez okres 7 dni, ale jeśli objawy nasilają się
lub nie ustępują, zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.

Składniki
100g produktu zawiera:

wyciąg płynny złożony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory dębu (Quercus spp.), liścia szałwii (Salvia officinalis
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L.), ziela arniki (Arnica montana L.), kłącza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mięty pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku
(Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1) - 50g, rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V). Benzocainum - 2g. Substancja pomocnicza o
znanym działaniu: etanol. Produkt zawiera 35-45% (V/V) etanolu (alkohol).

Przeciwwskazania
Jeśli występuje nadwrażliwość na substancje czynne zawarte w leku Dentosept A, takie jak arnika, rumianek, mięta, kora dębu, liść
szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub inne substancje pomocnicze, należy unikać stosowania tego leku. Jest to istotne ze względu na
ryzyko wystąpienia reakcji alergicznej lub nadwrażliwości. Jeśli masz podejrzenie nadwrażliwości na te składniki, ważne jest
skonsultowanie się z lekarzem lub farmaceutą przed rozpoczęciem stosowania Dentosept A lub innego produktu zawierającego te
substancje

Działania niepożądane
Przebarwienia zębów i śluzówki jamy ustnej, jak również krótkotrwałe pieczenie błony śluzowej występujące bezpośrednio po
zastosowaniu leku Dentosept A, są przemijające.
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