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Eludril CLASSIC płyn do płukania jamy ustnej 200ml
 

Cena: 24,56 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Pierre Fabre

Postać płyn

Typ produktu kosmetyk

Wiek dorośli, dzieci, od 6 roku życia

Opis produktu
 

Antyseptyczne i łagodzące właściwości płynu do płukania jamy ustnej EludrilCLASSIC pomagają w załagodzeniu dolegliwości,
zapobiegają powstawaniu płytki nazębnej i powstawaniu oraz nasilaniu się problemów z dziąsłami.

Ponieważ EludrilCLASSIC pomaga utrzymać wysoki poziom higieny jamy ustnej, można go stosować po zabiegach stomatologicznych,
jako uzupełnienie zabiegów okołozębowych lub tych z zastosowaniem implantów.

JAK STOSOWAĆ

Należy stosować go dwa razy dziennie po dokładnym wyszczotkowaniu i wypłukaniu zębów: rozcieńczyć 15 ml płynu
ELUDRILCLASSIC w letniej wodzie w ilości sięgającej kreski, uzyskując 45 ml roztworu. Przepłukać jamę ustną dwa lub trzy razy,
aż do opróżnienia kubeczka. Stosować nieprzerwanie do dwóch tygodni.
Dzieci w wieku od 6 do 12 lat: odmierzyć 10 ml roztworu do miarki i uzupełnić ciepłą wodą do poziomu górnej kreski.

OPINIA EKSPERTA

Ponieważ płyn ELUDRIL CLASSIC pomaga w utrzymaniu zdrowych dziąseł, można go stosować po zabiegach dentystycznych.
Jest odpowiedni do stosowania po zabiegach chirurgicznych jamy ustnej.
Przy stosowaniu w zalecanej dawce płyn ELUDRIL CLASSIC nie pozostawia przebarwień na zębach.

SKŁAD

Chlorheksydyna (diglukonian chlorheksydyny 0,10%)

Właściwości antyseptyczne
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Chlorobutanol (0,50%)

Właściwości łagodzące, przeciwbólowe

WYNIKI KLINICZNE

Badanie kliniczne przeprowadzone z udziałem 42 uczestników (stosujących płyn dwa razy dziennie po myciu zębów przez 14 dni)
wykazało, że płyn ELUDRIL CLASSIC znacząco zmniejsza płytkę nazębną (wskaźnik wg Löego i Silnessa) w przypadku 100% pacjentów
oraz zapalenie dziąseł (wskaźnik dziąsłowy): redukcja o 33,1% w przypadku 28 dorosłych po usunięciu kamienia i wygładzeniu korzeni
oraz redukcja o 33,9% w przypadku 14 dzieci bez żadnych wcześniejszych zabiegów.
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