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Dentosept A, płyn z aplikatorem, 25g
 

cena: 20,23 PLN

Opis słownikowy

Opakowanie 25 g (but.pomp.aplik.)

Postać płyn

Producent PHYTOPHARM

Rodzaj rejestracji lek

Opis produktu
 

Lek Dentosept A z aplikatorem zawiera wyci?g p?ynny z?o?ony z koszyczka rumianku, kory d?bu, li?cia
sza?wii, ziela arniki, k??cza tataraku, ziela mi?ty pieprzowej, ziela tymianku. Stosowany jest jako ?rodek o
dzia?aniu znieczulaj?cym, przeciwzapalnym, przeciwbakteryjnym i odka?aj?cym.

Wskazania
 Stosuje si? w:
stanach zapalnych jamy ustnej i dzi?se?,
aftach,
odle?ynach w jamie ustnej (po protezach z?bowych),
parodontozie (pomocniczo).

Dawkowanie
 M?odzie? powy?ej 12 roku ?ycia i doro?li: aplikowa? 1 doz? na miejsce zmienione chorobowo w jamie ustnej.
Maksymalnie, jednorazowo mo?na zastosowa? do 5 doz preparatu na ró?ne miejsca zmienione chorobowo w
jamie ustnej. Maksymalna dawka dobowa to 15 doz. Odleg?o?? aplikatora od miejsca aplikacji powinna
mie?ci? si? w przedziale od oko?o 1 cm do oko?o 5 cm.
Nie przekracza? zalecanej dawki.

Sk?ad
100 g produktu zawiera:
wyci?g p?ynny z?o?ony (0,65:1) z: koszyczka rumianku (Matricaria recutita L.), kory d?bu (Quercus spp.), li?ci
sza?wii (Salvia officinalis L.), ziela arniki (Arnica montana L.), k??cza tataraku (Acorus calamus L.), ziela mi?ty
pieprzowej (Mentha piperita L.), ziela tymianku (Thymus spp.) (2/2/2/1/1/1/1) – 50 g.
Rozpuszczalnik ekstrakcyjny: etanol 70% (V/V),
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Benzokaina – 2 g.
Lek zawiera 35 – 45% (V/V) etanolu (alkohol).

Przeciwwskazania
 Nie stosowa? je?eli pacjent ma uczulenie na substancje czynne oraz arnik?, rumianek lub inne ro?liny z
rodziny astrowatych (Asteraceae, dawniej z?o?onych (Compositae), mi?t?, kor? d?bu, li?? sza?wii, k??cze
tataraku, tymianek, benzokain? lub którykolwiek z pozosta?ych sk?adników tego leku.

Uwagi
 Przed u?yciem zapoznaj si? z ulotk?, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotycz?ce dzia?a?
niepo??danych, dawkowanie oraz informacje dotycz?ce stosowania produktu leczniczego b?d? skonsultuj si?
z lekarzem lub farmaceut?, gdy? ka?dy lek niew?a?ciwie stosowany zagra?a Twojemu ?yciu lub zdrowiu.

Podmiot odpowiedzialny
 Phytopharm Kl?ka S.A.
Kl?ka 1,
63-040 Nowe Miasto nad Wart?
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