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Bobodent, żel, 10 g
 

Cena: 19,39 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Hasco

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Lidokaina

Opis produktu
 

Opis Bobodent, żel, 10 g

Opis

preparat stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości

Skład

100 g żelu zawiera:
substancję czynną: chlorowodorek lidokainy,
substancje pomocnicze: wyciąg suchy z rumianku, wyciąg suchy z tymianku, sorbitol ciekły niekrystalizujący, sacharyna sodowa, metylu
parahydroksybenzoesan, propylu parahydrobenzoesan, karbomer 5984, glikol propylenowy, disodu edetynian, polisorbat 20, sodu
wodorotlenek (r-r 30%), woda oczyszczona.

Dawkowanie

Lek stosuje się zewnętrznie na błony śluzowe jamy ustnej.
Kroplę żelu wielkości ziarna grochu wcierać w bolesne miejsce czystym palcem lub wacikiem.
Zabieg powtórzyć 3 razy na dobę (maksymalnie 6 razy), szczególnie po posiłkach i przed zaśnięciem.

Działanie

Preparat zawiera lidokainę, która działa miejscowo znieczulająco, wyciągi: rumiankowy i tymiankowy działają przeciwzapalnie i
przeciwbakteryjnie.
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Wskazania

Stosowany w stanach zapalnych dziąseł przy ząbkowaniu oraz przy wyrzynaniu się zębów mądrości, w stanach zapalnych błony
śluzowej jamy ustnej i dziąseł.

Przeciwwskazania

Nie stosować leku:

jeśli występuje nadwrażliwość na substancję czynną, środki miejscowo zneczulające z grupy amidów lub na którąkolwiek
substancję pomocniczą
w przypadku znacznych uszkodzeń błony śluzowej jamy ustnej i dziąseł w postaci zmian troficznych śluzówki obrzęku czy
owrzodzenia

Działania niepożądane

Lek stosowany zgodnie z zaleceniami jest na ogół dobrze tolerowany.
Mogą wystąić odczyny uczuleniowe, jak pokrzywka czy obrzęk w miejscu podania.
Stosowanie lidokainy w obrbie jamy ustnej może powodować znieczulenie kubków smakowych i w konsekwencji zaburzenia smaku.
Znieczulający wpływ lidokainy na część ustną gardła może prowadzić do znieczulenia odruchu gardłowego (wymiotnego).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciąża i karmienie piersią:
Przed zastosowaniem należy poradzić się lekarza.
Lidokaina przenika przez łożysko i do mleka matki.
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