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Srebro koloidalne przy infekcjach jamy ustnej 500ml
 

Cena: 52,90 pln

Opis słownikowy

Pojemność 500ml

Producent Nelfarma

Opis produktu
 

Srebro koloidalne AG10 to wyrób medyczny w postaci płynu do płukania jamy ustnej przeznaczony do stosowania wspomagająco w
trakcie bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji jamy ustnej, którym towarzyszyć mogą objawy takie jak: swędzenie,, pieczenie,
zaczerwienienie i obrzęk błony śluzowej, mrowienie, ból, także podczas jedzenia, nalot, nadżerki, pęcherze czy podwyższona temperatura
ciała i nieprzyjemny zapach z ust.

Wyrób medyczny przeznaczony do stosowania w terapii uzupełniającej, nie zastępuje leczenia środkami farmakologicznymi.

Skład: woda dejonizowana, srebro koloidalne. Wyrób zawiera do 10 ppm srebra.

Sposób użycia:
Przed pierwszym zastosowaniem, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w instrukcji znajdującej się na opakowaniu
produktu. Stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę w instrukcji umieszczonej na opakowaniu.

Produkt gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać.

Nakrętkę z podziałką należy uzupełnić płynem do górnej kreski. Jamę ustną dokładnie płukać przez około 20 sekund, równomiernie
rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Po zastosowaniu wypluć płyn i nie należy przez około 20 minut jeść, pić ani szczotkować
zębów. 

Produkt stosować 3 razy dziennie.
Po zastosowaniu możliwe jest utrzymywanie się w ustach metalicznego posmaku.

Do stosowania u dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia.
Wyrób może być stosowany u dzieci nie dłużej niż 3-5 dni, u osób dorosłych nie dłużej niż 7 dni. W razie konieczności dłuższego użycia
oraz w przypadku zaostrzenia objawów chorobowych lub braku poprawy stanu zdrowia, należy skonsultować się z lekarzem.

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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Jeżeli podczas stosowania wystąpią działania niepożądane, zaprzestać stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości (uczulenia) na srebro.
Nie stosować u osób z uszkodzoną błoną śluzową jamy ustnej oraz po przeprowadzonych zabiegach medycznych.
Nie stosować u dzieci poniżej 3 roku życia, u kobiet w ciąży i w czasie karmienia piersią.

Przechowywanie:
Przechowywać w oryginalnym opakowaniu jednostkowym, w pozycji pionowej, w zaciemnionym miejscu niedostępnym i niewidocznym
dla dzieci, w temperaturze nie wyższej niż 25ºC.
Przechowywać z daleka od działania pól magnetycznych.

Pojemność: 500 ml
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