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Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g
 

Cena: 29,89 zł

Opis słownikowy

Postać żel

Producent Dentinox

Rejestracja Lek bez recepty

Substancja
czynna

Lidokaina, Makrogol, Rumianek

Opis produktu
 

Informacje podstawowe Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Dentinox N to produkt leczniczy do stosowania w podrażnieniu dziąseł i dolegliwościach bólowych związanych z ząbkowaniem,
wyrzynaniem się zębów mlecznych.

Skład Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Substancjami czynnymi są: nalewka z rumianku (Chamomillae tinctura), lidokaina (Lidocaini hydrochloridum), makrogol (Macrogoli
aether laurilicum).

10 g żelu zawiera 1500 mg nalewki z rumianku (1:4-4,5), ekstrahent: etanol 70% (v/v), 34 mg chlorowodorku lidokainy, 32 mg makrogolu
eter laurylowy.

Substancje pomocnicze: karbomer (934 P), lewomentol, wersenian dwusodowy, sodu wodorotlenek 10%, polisorbat 20, glikol
propylenowy, sól sodowa sacharyny, sorbitol ciekły niekrystalizujący, woda oczyszczona, ksylitol.

Zawartość etanolu w produkcie max 9,5%.

Działanie Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g
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Dentinox N łagodzi objawy związane z ząbkowaniem - łagodzi podrażnienie dziąseł i dolegliwości bólowe.

Wskazania Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Bolesne wyrzynanie się zębów mlecznych z objawami podrażnienia i bólu.

Dawkowanie Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak opisano to w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

Lek do stosowania na dziąsła.
Lek do stosowania krótkotrwałego w ostrych objawach ząbkowania.
Żel na dziąsła Dentinox N może być stosowany przez cały okres wyrzynania się zębów mlecznych. To samo dotyczy wyrzynania się
zębów trzonowych.

Lek stosować 2-3 razy dziennie. Niewielką ilość żelu (wielkość ziarnka grochu) wmasować w dziąsła - palcem lub patyczkiem
bawełnianym. Żel aplikować szczególnie po jedzeniu lub po zabiegach higienicznych w jamie ustnej przed pójściem spać.

Przeciwwskazania Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Kiedy nie stosować leku Dentinox N:

w przypadku uczulenia na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
w przypadku nietolerancji rumianku lub innych roślin z rodziny Asteraceae (w tym reakcji krzyżowej), reakcji nadwrażliwości na rumianek
(np. kontaktowe zapalenie skóry),
w przypadku nietolerancji lidokainy lub podobnych środków miejscowo znieczulających (typu amidowego),
w przypadku nietolerancji fruktozy.

Informacje dodatkowe Dentinox N, 15% + 0,34% + 0,32% żel na dziąsła, 10 g

Jeśli po upływie 7 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.
Podczas stosowania leku należy unikać kontaktu z oczami.
W przypadku pojawienia się silniejszego zaczerwienienia, obrzęku, reakcji nadwrażliwości, należy skontaktować się z lekarzem.
Lek zawiera glikol propylenowy, który może powodować miejscowe podrażnienie.
Lek zawiera sorbitol, który nie powinien być stosowany w nietolerancji fruktozy.
Lek zawiera małe ilości etanolu (alkoholu), mniej niż 100 mg na dawkę.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.

Stosowanie innych leków
Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekarz,
które pacjent planuje przyjmować, w tym również o tych, które wydawane są bez recepty.

Leku Dentinox N nie powinien być stosowany z innymi lekami zawierającymi środki znieczulające miejscowo.

Stosowanie leku z jedzeniem i piciem
Lek stosować po jedzeniu.

Ciąża i karmienie piersią
W przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią przed zastosowaniem leku należy skonsultować się z lekarzem.

Stosowanie leku u dzieci i młodzieży
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Lek nie powinien być stosowany u dzieci poniżej 3 miesiąca życia.

Lek Dentinox N nie powinien być stosowany u niemowląt poniżej 12 miesiąca życia, jednocześnie leczonych środkami wywołującymi
methemoglobinemię.
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