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Fluormex zel 50 g
 

Cena: 19,69 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 50 g

Postać Żel

Producent CHEMA-ELEKTROMET SPÓŁDZ.PRACY

Opis produktu
 

Opis
Fluormex żel jest produktem leczniczym stosowanym do kontaktowej fluoryzacji zębów. Jego składniki czynne to aminofluorki i fluorek
sodu, które mają właściwości przeciwdziałające próchnicy. Produkt jest przeznaczony do stosowania zarówno u dorosłych, jak i u dzieci
powyżej 5. roku życia.

Wskazania
Kontaktowa fluoryzacja zębów jest stosowana w wielu przypadkach w celu zapobiegania próchnicy i poprawy zdrowia zębów. Oto
niektóre zastosowania kontaktowej fluoryzacji:

-Profilaktyka próchnicy

Niedorozwój twardych tkanek zębów
Nadwrażliwość szyjek zębowych
Odwapnienie szkliwa
Ochrona przed uszkodzeniami związanymi z aparatami ortodontycznymi

Kontaktowa fluoryzacja może być stosowana zarówno u dzieci powyżej 5. roku życia, jak i u dorosłych

Działanie
Przeciwpróchnicze, remineralizujące szkliwo.

Skład
1 g żelu zawiera: 33,19 mg aminofluorków (Aminofluoridum), 22,1 mg sodu fluorku (Natrii fluoridum). Pozostałe składniki to: glicerol,
propylu parahydroksybenzoesan, metylu parahydroksybenzoesan, hydroksyetyloceluloza, glikol poliksyetylenopolioksypropylenowy,
woda oczyszczona, substancja poprawiająca smak i zapach (aromat miętowy).

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancje czynne lub substancje pomocnicze: Jeżeli osoba jest uczulona na substancje zawarte w produkcie do
fluoryzacji, należy unikać stosowania go.
Dzieci w wieku do 5 lat: Kontaktowa fluoryzacja nie jest zalecana u dzieci poniżej 5. roku życia, ponieważ mogą one niezdolne do
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odpowiedniego płukania i połykania produktu, co może prowadzić do nadmiernego spożycia fluorków.
Jednoczesne stosowanie z innymi preparatami o wysokim stężeniu fluorków: Stosowanie kilku produktów fluoryzujących o wysokim
stężeniu fluorków jednocześnie może prowadzić do nadmiernego spożycia fluorków, co jest niekorzystne dla zdrowia zębów.
Rejony o wysokiej zawartości fluoru w wodzie pitnej: W przypadku, gdy woda pitna zawiera już wystarczającą ilość fluorków (powyżej 0,7
mg/l), nie zaleca się dodatkowej fluoryzacji zębów, aby uniknąć nadmiernego spożycia fluorków.
Częste i nadmierne stosowanie: Nie zaleca się częstego stosowania kontaktowej fluoryzacji zębów, częściej niż raz na dwa tygodnie i nie
więcej niż 10 razy w roku. Nadmierne stosowanie fluorków może prowadzić do zjawiska fluorozy, czyli nadmiernego nagromadzenia
fluorków w organizmie.
Osoby bez próchnicy lub o małym ryzyku próchnicy: Kontaktowa fluoryzacja zębów jest zwykle zalecana dla osób o podwyższonym
ryzyku próchnicy. Osoby bez obecności próchnicy lub o małym ryzyku niekoniecznie potrzebują regularnej fluoryzacji.

Uwagi
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża
Twojemu życiu lub zdrowiu.
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