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Fomukal płyn do płukanie jamy ustnej 2x225ml (ZESTAW)
 

Cena: 34,29 PLN

Opis słownikowy

Miejsce
stosowania

jama ustna, zęby

Podmiot
odpowiedzialny

Vipharma

Postać płyn

Substancja
czynna

chlorek benzalkoniowy, jony fosforanowe,
jony wapniowe

Typ produktu wyrób medyczny leczniczy

Opis produktu
 

Wyrób medyczny Fomucal to płyn do płukania jamy ustnej i gardła, wykazujący działanie zmniejszające suchość i stan zapalny błony
śluzowej, co przekłada się także na zmniejszenie towarzyszącego im bólu.

Produkt nie zawiera alkoholu, substancji zapachowych, ani barwników.

Działanie

Fomukal wykazuje się działaniem przeciwbakteryjnym, przeciwwirusowym i przeciwgrzybiczym, dzięki czemu zmniejsza stan zapalny
błony śluzowej jamy ustnej oraz łagodzi związany z nim ból, dodatkowo nawilżając śluzówkę i przywracając jej . Produkt przywraca
możliwość mówienia, połykania, spożywania pokarmów i leków.

Przeznaczenie produktu

Produkt przeznaczony jest do płukania jamy ustnej.

Wskazania

Fomukal jest polecany dla pacjentów: z objawami bólu, suchości w jamie ustnej (kserostomii), stanami zapalnymi w jamie ustnej, z
obrzękiem, zaczerwieniem, pieczeniem, nadżerkami, krwawieniem z dziąseł, aftami, zmianami grzybiczymi, brakiem śliny.

Polecany jest również dla pacjentów onkologicznych w leczeniu wspomagającym i łagodzeniu skutków terapii przeciwnowotworowej w
obrębie jamy ustnej. Bardzo pomaga przy chemioterapii i radioterapii.
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Fomukal zalecany jest także w długotrwałej suchości związanej z przyjmowaniem leków, przy objawie suchości w Covid-19. po
zabiegach stomatologicznych i laryngologicznych, w podrażnieniach związanych z protezą, aparatem ortodontycznym, profilaktycznie
dla wszystkich pacjentów szukających ochrony przed infekcją w jamie ustnej.

Skład

dwuzasadowy fosforan sodu, jednozasadowy fosforan sodu, chlorek wapnia, chlorek sodu, chlorek benzalkoniowy – 0,0125 %, woda
destylowana.

Sposób użycia wyrobu medycznego

1. Za pomocą kieliszków miarowych odmierz 15 ml roztworu z butelki A i 15 ml roztworu z butelki B.
2. Oba roztwory wymieszaj w czystej szklance.
3. Płucz dokładnie jamę ustną przez minimum 2 minuty.
4. Wypluj roztwór.

Stosowanie produktu

W zależności od wielkości i charakteru zmian zaleca się stosować wyrób medyczny Fomukal 2-10 razy na dobę.

Uwagi i środki ostrożności

Po wymieszaniu roztworu z butelki A i roztworu z butelki B należy natychmiast wykorzystać przygotowany płyn.
Stosować nie dużej niż 15 dni od pierwszego otwarcia.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, w temperaturze pokojowej.
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