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Dentinox Gel 10g
 

Cena: 33,06 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 10 g

Postać żel

Producent/
Dystrybutor

DENTINOX GESELLSCHAFT FÜR
PHARMAZEUTISCHE PRÄPARATE

Rejestracja Lek

Substancja
czynna

Lidocainum hydrochloridum, Chamomillae e

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Skuteczność preparatu oparta jest wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu. Składniki preparatu wykazują działanie
przeciwzapalne i znieczulające. Dawkowanie Niewielką ilością żelu (wielkości ziarnka grochu) smarować dziąsła przy pomocy czystego
palca lub bawełnianego patyczka, lekko wmasować. Stosować 2-3 razy dziennie, zwłaszcza po posiłku lub po wykonaniu zabiegów
higienicznych w jamie ustnej przed snem. Stosować w przypadku pojawienia się ostrych objawów ząbkowania krótkotrwale (nie dłużej
niż kilka dni). Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Żel powinien być
stosowany tylko w razie konieczności. Może być stosowany przez cały okres wyrzynania się zębów mlecznych (to samo dotyczy
wyrzynania się zębów trzonowych). Preparat nie powinien być stosowany u niemowląt poniżej 3 mż. Nie powinien być stosowany
również u niemowląt poniżej 12 mż., jednocześnie leczonych środkami wywołującymi methemoglobinemię. Wskazania Preparat
tradycyjnie stosowany w łagodzeniu dolegliwości związanych z bolesnym wyrzynaniem się zębów mlecznych (podrażnienia dziąseł i
dolegliwości bólowe). Przeciwwskazania Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu.
Nietolerancja rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae, lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu
amidowego). Reakcje nadwrażliwości na rumianek (np. kontaktowe zapalenie skóry) są bardzo rzadkie. Reakcja krzyżowa może
wystąpić u ludzi uczulonych na rośliny z rodziny Asteraceae (np. bylica). Ze względu na zawartość sorbitolu, lek nie powinien być
używany przez pacjentów cierpiących na rzadką wrodzoną nietolerancję fruktozy. Preparat nie powinien być stosowany u niemowląt
poniżej 3 mż. oraz u niemowląt poniżej 12 mż., jednocześnie leczonych środkami wywołującymi methemoglobinemię. 
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