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Caphosol płyn do płukania jamy ustnej 60 x 15 ml
 

cena: 309,00 PLN

Opis słownikowy

Postać płyn do płuk.j.ustnej

Producent Eusa Pharma

Wysyłka 24 godziny

Opis produktu
 

W zestawie 4 fiolki preparatu Caphosol Gratis

OFERUJEMY DARMOWĄ I BEZPIECZNĄ WYSYŁKĘ PREPARATU. ZAPRASZAMY

Caphosol płyn do płukania jamy ustnej. Caphosol jest roztworem elektrolitowym o działaniu nawilżającym i dezynfekującym błonę
śluzową jamy ustnej, język oraz przełyk.

DZIAŁANIE:

- nawilża
- dezynfekuje błonę śluzową jamy ustnej, język oraz przełyk
- zapobiega i redukuje ból związany z zapaleniem błony śluzowej jamy ustnej

WSKAZANIA:

- suchość w jamie ustnej i przełyku
- higiena jamy ustnej
- zapalenie błony śluzowej

STOSOWANIE:

Preparat należy stosować 4 do 10 razy na dobę.

Należy wymieszać zawartość niebieskiego i przezroczystego pojemnika jednorazowego w czystej szklance.
Płukać dokładnie jamę ustną przez 1 minutę używając 1/2 części roztworu a następnie wypluć roztwór.
Powtórzyć proces, używając pozostałej 1/2 części roztworu u wypluć.

SPOSÓB UŻYCIA:

(1) Wymieszać zawartość Caphosol A i pojemnika jednorazowego Caphosol B
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w czystej szklance.
(2) Płukać dokładnie jamę ustną przez 1 min. używając 1/2 części roztworu a następnie
wypluć roztwór.
(3) Powtórzyć proces, używając pozostałej 1/2 części roztworu i wypluć.
Wykorzystać roztwór natychmiast po wymieszaniu zawartości pojemników
jednorazowych.

Interakcje z innymi kuracjami: Nie są znane interakcje z produktami leczniczymi.

Specjalne środki ostrożności: Caphosol powinien być podawany co najmniej 15 min po
jedzeniu/piciu w celu zapewnienia pełnej skuteczności. Caphosol zawiera sód (71 mg na
dawkę 30 ml). Pacjenci z zalecaną dietą niskosodową powinni skontaktować się ze swoim
lekarzem przed zastosowaniem Caphosolu. Caphosol przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci. Nie wstrzykiwać. Nie zamrażać. Nie przewiduje się żadnych zdarzeń
niepożądanych, jeśli dojdzie do przypadkowego połknięcia Caphosolu.
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