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SULPHUR BUSKO Sulphodent Pasta do zębów
paradontyczna 60g
 

Cena: 32,21 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Polska

Opakowanie 60 g

Postać -

Producent/
Dystrybutor

PRZEDSIĘBIORSTWO FARMACEUTYCZNE
SULPHUR ZDRÓJ EXIM

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skład: W 100,0g produktu leczniczego znajduje się: substancja czynna: woda siarczkowo-siarkowodorowa słona 36g oraz sól mineralna
1g; substancje pomocnicze: krzemionka - 28g, glicerol 86% - 23g, guma ksantanowa - 0,7g, olejek mięty pieprzowej - 0,7g, siarczan
laurylo-sodowy - 0,8g, sorbitol - 7,2g, metylu hydroksybenzoesan - 0,1g, dwutlenek tytanu - 1,5g, sacharoza - 1g
Działanie: - przeciwzapalne- antyseptyczne- odnawia i regeneruje nabłonek jamy ustnej- Znacznie zmniejsza wysięk z kieszonek
dziąsłowych i obrzęk brodawek dziąsłowych.- Redukuje głębokość patologicznych kieszonek dziąsłowych i ilość wydzielanego płynu
dziąsłowego.- Dokładnie oczyszcza zęby z nalotów nazębnych, przyczyniając się do usuwania złogów nazębnych (kamień nazębny).
Pozostawia w jamie ustnej długotrwałą świeżość.- Zapobiega to rozchwianiu zębów i ich wypadaniu spowodowanym zapaleniem
przyzębia (tzw. paradontozą).
Wskazania: - Zapalenia przyzębia (popularna, niemedyczna nazwa: paradontoza)- Zapalenia dziąseł- Profilaktyka chorób przyzębia
: Leku nie należy stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników leku w tym metylu hydroksybenzoesan. Nie
zaleca się stosowania u małych dzieci i w ropnych stanach zapalnych przyzębia. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję
niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.
Działania niepożądane: Nie stwierdzono działań ubocznych ani zaostrzeń objawów choroby.
Dawkowanie: 2-3 razy dziennie myć zęby pastą i lekko masować dziąsła miękką szczoteczką do zębów przez około 2-3 minuty. Po
umyciu dokładnie wypłukać.
Uwagi: Leczy choroby jamy ustnej, zapalenie przyzębia i dziąseł objawiające się m.in. krwawieniem podczas szczotkowania,
podrażnionymi i obrzękniętymi dziąsłami, rozchwianiem i w efekcie wypadaniem zębów.Pasta Sulphodent bardzo dokładnie czyści zęby,
rozpuszcza drobne złogi nazębne oraz zapobiega powstawaniu kamienia nazębnego.
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