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SREBRO KOLOIDALNE Ag10 500 ml
 

Cena: 68,00 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Producent NELFARMA SP. Z O.O

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

SREBRO KOLOIDALNE AG10

WSPARCIE W BAKTERYJNYCH, WIRUSOWYCH I GRZYBICZYCH INFEKCJACH JAMY USTNEJ

Wyrób medyczny, płyn do płukania jamy ustnej, przeznaczony do stosowania w łagodzeniu przebiegu i wspomagająco w trakcie
bakteryjnych, wirusowych i grzybiczych infekcji jamy ustnej. Wyrób przeznaczony do terapii uzupełniającej, nie zastępuje leczenia
środkami farmakologicznymi.

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.

Sposób użycia:

Przed pierwszym zastosowaniem wyrobu, należy uważnie przeczytać informacje zamieszczone w instrukcji znajdującej się na
opakowaniu produktu. Wyrób medyczny stosować zgodnie z zaleceniami i wskazówkami podanymi przez wytwórcę w instrukcji
umieszczonej na opakowaniu.

Nakrętkę z podziałką należy uzupełnić płynem do górnej kreski. Następnie dokładnie płukać jamę ustną około 20 sekund, równomiernie
rozprowadzając płyn po całej jamie ustnej. Po zastosowaniu wypluć płyn. Nie połykać, nie przepłukiwać dodatkowo ust. Po płukaniu nie
należy jeść lub pić, a także szczotkować zębów przez około 20 minut. Wyrób należy stosować 3 razy dziennie. Płyn do płukania jamy
ustnej jest gotowym roztworem do użycia, nie należy go rozcieńczać. Po zastosowaniu możliwe jest utrzymywanie się w ustach
metalicznego posmaku. Wyrób stosować wyłącznie pod kontrolą osób dorosłych, podczas używania płynu przez małe dzieci, aby
uniknąć ryzyka nieprawidłowego użycia lub połknięcia. Unikać kontaktu z oczami. Nie połykać. Jeżeli podczas stosowania wyrobu
wystąpią jakiekolwiek działania niepożądane o różnym nasileniu, należy zaprzestać stosowania wyrobu i skonsultować się z lekarzem.
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Przeciwwskazania do stosowania:

Nie stosować wyrobu 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 lub w okresie karmienia
piersią.

Sposób przechowywania:

Wyrób należy przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu jednostkowym. Wyrób należy zabezpieczyć przed
bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz przed wpływem wysokich temperatur. Przechowywać w zaciemnionym miejscu, w
temperaturze nie wyższej niż 25°C. Przechowywać z daleka od działania pól magnetycznych. Wyrób należy zabezpieczyć przed
samodzielnym użyciem przez dzieci, przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie
terminu przydatności wyrobu do użycia

Skład: woda dejonizowana, srebro koloidalne

Wyrób zawiera do 10 ppm srebra.

Objętość netto: 500 ml

Wytwórca:

Nelfarma Sp. z o.o.

ul. Rynek 2

41-250 Czeladź
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