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ARGENTIN-T spray do gardła 20 ml na stany zapalne
 

Cena: 18,69 PLN

Opis słownikowy

Producent SOLINEA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Opis 

 

ARGENTIN-T  Spray do gardła

 

OpisWskazania

Preparat wspomagający leczenie stanów zapalnych gardła, spowodowanych przez infekcje bakteryjne i wirusowe.

ARGENTIN-T może być stosowany wspomagająco w leczeniu: •    Zapalenia migdałków podniebiennych, •    Zapalenia błony śluzowej
gardła, •    Zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, •    Stanu po usunięciu migdałków podniebiennych.

 

OpisDziałanie

ARGENTIN-T pokrywa błonę śluzową gardła ochronnym filmem. Obecne w preparacie jony srebra ograniczają rozwój drobnoustrojów.
Nanokoloidy srebra mają silne działanie utleniające. Osiadają na błonie komórkowej drobnoustrojów, blokując tym samym enzymy które
są odpowiedzialne m.in. za metabolizm tlenowy. Na skutek tego chorobotwórcze mikroorganizmy obumierają w ciągu kilku minut.
Nanokoloidy srebra działają bakteriobójczo na bakterie wywołujące stany zapalne jamy ustnej, gardła i migdałków podniebiennych: -
Streptococcus pyogenes, - Streptococcus pneumoniae, - Staphylococcus epidermidis, - Staphylococcus aureus. Obecność mentolu
łagodzi objawy zapalenia, takie jak ból i pieczenie.
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OpisSposób użycia

Przed pierwszym użyciem należy kilkakrotnie nacisnąć dozownik, aby wypełnić go płynem. Następnie umieścić aplikator możliwie jak
najgłębiej w ustach i naciskając rozpylić 3-4 dawki w kierunku gardła. Aplikację powtarzać wielokrotnie, w zależności od potrzeb. Przed
użyciem wstrząsnąć. Preparat stosować po posiłku.

 

OpisPrzeciwwskazania

Nie należy stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Nie stosować u osób ze stwierdzoną alergią na
srebro metaliczne.

 

OpisWażne

Unikać kontaktu z oczami. W razie wystąpienia jakichkolwiek dolegliwości zaprzestać stosowania. Nie należy używać po upływie
terminu ważności. Preparat może być stosowany w okresie ciąży i karmienia piersią.

 

OpisSkład

NanokoloidAg, Mentol, Wyciąg z irlandzkich glonów morskich, Sole mineralne (chlorki), Sorbitol, Gliceryna.
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