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Dentosept, płyn 100 ml jama ustna stan zapalny
 

cena: 16,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 100 ML

Postać roztwór

Producent FARMINA

Rejestracja lek OTC

Zastosowanie dzieci

Opis produktu
 

Substancja czynna: złożone

Skład

100 ml produktu zawiera 100 ml Extractum compositum fluidum (0,65:1) ex: Matricariae flore, Quercus cortice, Salviae folio, Arnica
herba, Calami rhizomate, Menthae piperitae herba, Thymi herba (2/2/2/1/1/1/1). Ekstrahent: etanol 70% (v/v). Zawartość etanolu
60-70% (v/v).

Zawartość Opakowaniem bezposrednim jest butelka o zawartości 100 ml leku z barwnego szkła z zakretką z polietylenu z
ogranicznikiem wypływu w tekturowym pudełku, miarka z polipropylenu z podziałką.

Dawkowanie

Dorośli:

Należy stosować 15% roztwór wodny leku: odmierzyć 10 ml leku (do niższej kreski) za pomocą dołączonej miarki i uzupełnić wodą (do
wyższej kreski).Młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia: po konsultacji z lekarzem. Stosować rozcieńczenie 10 ml leku odmierzone za
pomocą dołączonej miarki w szklance wody.Dzieci poniżej 6 roku życia: nie stosować.Sposób podawania:Lek przeznaczony do płukania
jamy ustnej.Lek stosować przez 7 dni, w przypadku gdy objawy nasilają się lub nie ustępują, należy skonsultować się z lekarzem. Lek
może być stosowany do ustąpienia objawów.Uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej
złożonych (Compositae), miętę, korę dębu, liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub którykolwiek ze składników leku.

Przeciwwskazania

Uczulenie na arnikę, rumianek lub inne rośliny z rodziny astrowatych (Asteraceae), dawniej złożonych (Compositae), miętę, korę dębu,
liść szałwii, kłącze tataraku, tymianek lub którykolwiek ze składników leku.
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 Ostrzeżenia

Dawka jednorazowa leku (10 ml) zawiera do 5,67 g etanolu. Lek jest przeznaczony wyłącznie do stosowania zewnętrznego. Zawartość
etanolu należy wziąć pod uwagę stosując u kobiet w ciąży, karmiących piersią oraz dzieci. Brak danych na temat bezpieczeństwa
stosowania u dzieci. Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 6 roku życia. Produkt może być stosowany wyłącznie z zalecenia
lekarza przez młodzież i dzieci powyżej 6 roku życia.

Działania niepożądane

Jak każdy lek Dentosept może powodować działania niepożądane. Dotychczas nie są znane.

Sposób przechowywania 15°C - 25°C

Producent / Podmiot odpowiedzialny: PHYTOPHARM

Pozwolenie: MZ R/0296
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