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Dezaftan Żel do stosowania w jamie ustnej 8 g
 

Cena: 14,98 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 8 g (tub.)

Postać żel do stos.w j.ust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Dezaftan Med jest specjalistycznym wyrrobem medycznym przeznaczonym do gojenia aft, wspomagania regeneracji błony śluzowej i
zapewnienia ulgi w bólu. Składniki, takie jak poliwinylopirolidon, dekspantenol i kwas glicyretynowy, odgrywają istotną rolę w tym
procesie.Dzięki swojemu składowi i konsystencji żelu, Dezaftan Med stwarza korzystne warunki dla fizjologicznego procesu regeneracji
błony śluzowej.

Wskazania
Ważne jest przestrzeganie tych informacji dotyczących stosowania i przechowywania Dezaftan Med:

Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników produktu. Jeśli wystąpią objawy alergiczne, należy przerwać
stosowanie i skonsultować się z lekarzem.
Unikać kontaktu z oczami. W przypadku przypadkowego kontaktu z oczami, należy je dokładnie przemyć wodą

Składniki
Woda, Powidon, glikol propylenowy, Guma ksantanowa, Makrogologlicerolu hydroksystearynian, Sorbinian potasu, Dekspantenol,
Sacharyna sodowa, Chlorek benzalkoniowy, Kwas glicyretynowy, Disodium edetynian.

Zastosowanie
Dezaftan Med może być stosowany zarówno przez dorosłych, jak i dzieci w przypadku aft, aftowych zapaleń jamy ustnej, pleśniawek
oraz drobnych urazów jamy ustnej. Produkt ten został specjalnie opracowany, aby zapewnić ulgę w bólu, wspomagać regenerację błony
śluzowej i stwarzać korzystne warunki do gojenia.

Sposób użycia
Jeśli chodzi o stosowanie wyrębu Dezaftan Med, faktycznie ma on zastosowanie miejscowe i należy go stosować punktowo na zmiany
w jamie ustnej. Dla dorosłych i dzieci zaleca się nanieść niewielką ilość żelu (1-2 krople) na dotknięte obszary w jamie ustnej.
Można użyć gazika lub czystego palca do aplikacji żelu. Aplikację należy powtarzać 3-4 razy dziennie, aby uzyskać najlepsze rezultaty.
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Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu spożyciu lub niewłaściwemu użyciu produktu.
Przechowywać w temperaturze pokojowej, zgodnie z instrukcjami na opakowaniu.
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, aby zachować integralność i chronić produkt przed działaniem czynników
zewnętrznych.

Uwagi
Pamiętaj, że w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania Dezaftan Med lub braku poprawy, zawsze warto
skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.
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