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Aphtin płyn do stosowania do jamy ustnej 0,2 g/g 10 g
 

Nasza cena: 2,25 pln

Opis słownikowy

Dawka 0,2 g/g

Opakowanie 10 g

Postać płyn do stos.w j.ust.

Producent FARMINA SP. Z O.O.

Rejestracja

Substancja
czynna

Sodium tetraborate

Opis produktu
 

Nazwa: Aphtin
Postać: płyn do stos.w j.ust.
Dawka: 0,2 g/g
Opakowanie: 10 g
Skład: 

Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą.

Przerwana ciągłość błony śluzowej jamy ustnej.

Działania niepożądane: 

Działania niepożądane, które mogą wystąpić w czasie stosowania produktu leczniczego, wymieniono poniżej zgodnie z klasyfikacją
układów i narządów.

 Częstość występowania:  nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych).

Zbyt długie stosowanie leku i na uszkodzone śluzówki może doprowadzić do jego kumulacji w organizmie i zatrucia, z objawami
wymienionymi poniżej.

 Zaburzenia krwi i układu chłonnego 

Niedokrwistość

 Zaburzenia układu nerwowego 

Stany splątania, drgawki

 Zaburzenia metabolizmu i odżywiania 
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Brak łaknienia

 Zaburzenia żołądka i jelit 

Dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (wymioty, biegunka)

 Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej 

Zmiany skórne

 Zaburzenia ogólne i stany w miejscu podania 

Osłabienie

 Zaburzenia układu rozrodczego i piersi 

Zaburzenia menstruacji

Interakcje: 

 Brak danych. 

Dawkowanie: 

 Lek jest przeznaczony do stosowania miejscowego na błonę śluzową jamy ustnej. Niewielką ilość produktu leczniczego należy nanieść
na wacik i pędzlować zmienione chorobowo miejsca kilka razy na dobę.  

 Dzieci i młodzież 

 U dzieci powyżej 1 roku życia stosować nie dłużej niż przez 3 do 5 dni. 

Środki ostrożności: 

 Nie połykać. 

 Stosować ostrożnie u osób z zaburzeniami czynności nerek. 

 Leku nie należy stosować długotrwale. U dzieci poniżej 1 roku życia produkt leczniczy stosować po konsultacji z lekarzem. 

Prowadzenie pojazdów: 

 Aphtin nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.  

Przedawkowanie: Nie zgłoszono żadnego przypadku przedawkowania.
Ciąża: 

 Brak danych. 
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