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Lactoangin spray 30 g
 

Cena: 20,98 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 g

Postać spray

Producent INSTYTUT BIOTECHNOLOGII SUROWIC I
SZCZEPIONEK BIOMED S.A.

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Opis
Lactoangin® jest specjalistycznym wyrobem medycznym przeznaczonym do wspomagania leczenia infekcji górnych dróg
oddechowych (jamy ustna, gardło). Lactoangin® nawilża, koi i łagodzi ból. Zawiera metabolity bakterii kwasu mlekowego Lactobacillus,
które działają przeciwdrobnoustrojowo, ograniczają rozwój bakterii chorobotówrczych.

Ponadto Lactoangin® ułatwia przywócenie równowagi mikrobiologicznej w gardle i jamie ustnej, co zmniejsza ryzyko rozwoju próchnicy,
powstawania płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł oraz niweluje nieprzyjemny oddech.

Skład
Metabolity bakterii kwasu mlekowego z rodzaju Lactobacillus, mentol, olejek miętowy i substancje pomocnicze: glicerol, glikol
propylenowy, aromat cytrynowy naturalny, sorbinian potasu, guma ksantanowa, sukraloza oraz woda.

Wskazania do stosowania
Wspomaga leczenie infekcji jamy ustnej i gardła, w tym kandydozy (drożdżycy). Łagodzi ból gardła, nawilża jamę ustną i gardło, niweluje
nieprzyjemny oddech, zapobiega próchnicy, zapobiega tworzeniu się płytki nazębnej i stanów zapalnych dziąseł.

Ostrzeżenia
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników wyrobu.
W czasie ciąży i karmienia piersią preparat stosować po konsultacji z lekarzem.
Nie stosować po upływie daty ważności umieszczonej na opakowaniu.
Nie stosować w przypadku uszkodzenia opakowania bezpośredniego.
Nie stosować z innymi preparatami stosowanymi miejscowo.
Wyrób przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Jeśli po zastosowaniu preparatu pojawią się jakiekolwiek niepokojące objawy, tj.pieczenie, nasilenie bólu itp. należy zaprzestać
stosowania preparatu i skonsultować się z lekarzem.

Dawkowanie
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Dzieci od 3 do 6 lat: 1 dawka preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.
Dzieci powyżej 6 lat i dorośli: 2-3 dawki preparatu do 4 razy na dobę lub zgodnie z zaleceniem lekarza.

Opakowanie
Butelka z aplikatorem zawierająca 30 g preparatu, w kartoniku z instrukcją używania.

Okres ważności
2 lata

Przechowywanie
Przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu bezpośrednim w temperaturze pokojowej (15-25°C), w suchym miejscu. Nie
przechowywać w lodówce, nie zamrażać.

Postać farmaceutyczna
Spray

Status
Wyrób medyczny

Strona produktu
www.lactoangin.pl
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