Apteka Ojców Bonifratrów "Salus Infirmorum"
Ul. Sapieżyńska 3, Warszawa
729 888 387

SALVIASEPT 35g
Cena: 8,50 PLN

Opis produktu
SALVIASEPT 35g
Informacje ogólne:
Salviasept jest to produkt leczniczy roślinny stosowany tradycyjnie, do płukania jamy ustnej i gardła. W swoim składzie zawiera
kompozycję olejków eterycznych: szałwiowego, tymiankowego, goździkowego, majerankowego, miętowego; mentol i cyneol oraz wyciąg
płynny złożony z ziół: rumianku, szałwii, krwawnika, mięty, tymianku i kopru.
Lek jest stosowany tradycyjnie jako środek antyseptyczny i przeciwzapalny na błony śluzowe jamy ustnej i gardła.
Wskazania: tradycyjnie w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła.
Skład:
Olejek goździkowy (Syzygium aromaticum L., Merill et L. M. Perry, aetheroleum) 2g
mentol (Mentholum) 2g
olejek miętowy (Mentha x piperita L., aetheroleum) 1,1g
cyneol (Cineolum) 0,6g
olejek tymiankowy (Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L.; aetheroleum) 0,3g
olejek majerankowy (Origanum majorana L., aetheroleum) 0,3g
olejek szałwiowy (Salvia officinalis L., aetheroleum) 0,2g
oraz 93,5 g wyciągu płynnego złożonego (1:3,3) otrzymanego z:
koszyczków rumianku (Matricaria recutita L., flos) 18,7 cz.
liści szałwii (Salvia officinalis L., folium) 18,7 cz.
ziela krwawnika (Achillea millefolium L., herba) 18,7 cz.
ziela mięty pieprzowej (Mentha x piperita L., herba) 18,7 cz.
ziela tymianku (Thymus vulgaris L., Thymus zygis Loefl. ex L; herba) 9,35 cz.
owoców kopru (Foeniculum vulgare Miller sp. vulgare var. vulgare, fructus) 9,35 cz.
Lek zawiera 58% (V/V) ± 10% alkoholu (etanolu).
Dawkowanie i sposób użycia:
Lek stosuje się na błony śluzowe jamy ustnej oraz dogardłowo.
Dorośli: 50 kropli koncentratu rozcieńczyć w ½ szklanki ciepłej wody. Tak przygotowanym roztworem płukać jamę ustną i gardło 3 razy
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na dobę.
Leku nie należy stosować dłużej niż 1 tydzień.
Lek nie jest przeznaczony do stosowania doustnego.
Działanie niepożądanego:
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.
Mogą wystąpić następujące działania niepożądane:
częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):
reakcje nadwrażliwości, w tym ciężkie reakcje alergiczne (duszność, obrzęk Quinckego
(opuchnięcie twarzy, języka i tchawicy, które powodują zaburzenia oddychania), zapaść
naczyniowa, wstrząs anafilaktyczny),
uczucie pieczenia (przy silniejszym podrażnieniu błony śluzowej jamy ustnej), bóle głowy,
drżenie mięśni, ataksja (zaburzenia koordynacji ruchów),
bradykardia,
podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej,
kontaktowe zapalenie skóry, kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej, swędzenie,
wysypka rumieniowa.
Kontaktowe zapalenie błony śluzowej jamy ustnej obserwowano m.in. u pacjentów z zespołem pieczenia jamy ustnej, nawracającym
owrzodzeniem jamy ustnej lub reakcją liszajową.
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