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DEZAFTAN MED ŻEL DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ 8g
 

Cena: 12,63 pln

Opis słownikowy

Opakowanie 8 g (tuba)

Postać żel do stos.w jam.ust.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Opis produktu
 

DEZAFTAN MED, ŻEL DO STOSOWANIA W JAMIE USTNEJ, 8 G

**Wskazania:**

Dezaftan Med wytwarza na powierzchni błony śluzowej jamy ustnej ochronny film. Dzięki swojemu działaniu chroni zmiany przed
podrażnianiem i zapewnia ulgę w bólu. Użycie wyrobu jest wskazane w przypadku wystąpienia aft (owrzodzeń aftowych), aftowego
zapalenia jamy ustnej, pleśniawek lub drobnych urazów, w tym urazów spowodowanych przez aparaty ortodontyczne i źle dopasowane
protezy.

**Opis działania:**

Ze względu na swój skład i właściwości, wyrób medyczny Dezaftan Med, stwarza idealne warunki do gojenia aft, sprzyja regeneracji
błony śluzowej oraz zapewnia ulgę w bólu. Dezaftan Med zawiera poliwinylopirolidon, który tworzy na powierzchni błony śluzowej barierę
ochronną.
Dzięki konsystencji żelu Dezaftan Med przylega do afty i izoluje ją od czynników zewnętrznych, chroniąc przed podrażnieniami (np.
podczas spożywania pokarmu, napojów, rozmowy) i dalszymi uszkodzeniami.
Dezaftan med zawiera składniki, które wspomagają działanie wyrobu, stwarzając korzystne warunki dla fizjologicznego procesu
regeneracji. Dekspantenol i kwas glicyretynowy to składniki wspomagające naturalny proces gojenia w mikrośrodowisku stworzonym z
wykorzystaniem poliwinylopirolidonu.

**Sposób użycia:**

Dorośli i dzieci: Niewielką ilość żelu (1-2 krople) nanieść punkowo na zmianę w jamie ustnej. Wyrób można nakładać za pomocą gazika
lub czystego palca. Aplikację powatarzać 3-4 razy dziennie.

Tylko do użytku zewnętrznego. Unikać kontaktu z oczami.
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**Składniki:**

Woda, powidon 90, glikol propylenowy, guma ksantanowa, makrogologlicerolu hydroksystearynian, sorbinian potasu, dekspantenol,
sacharyna sodowa, chlorek benzalkoniowy, kwas glicyretynowy, disodu edetynian (EDTA).

**Wielkość opakowania:**

150 ml

**Producent:**

AFLOFARM Farmacja Polska Sp. z o.o.
ul. Partyzancka 133/151
95-200 Pabianice

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania lub skontaktuj się z lekarzem bądź farmaceutą. Nie stosuj po
upływie terminu ważności podanego na opakowaniu.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie powyższe dane zostały sprawdzone i wprowadzone poprawnie. Zastrzegamy jednak, że
ewentualnie powstałe pomyłki nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń.
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