
'''''''1 Betegtájékoztató 

DenfinotID 
fogínygél gyermekeknek 
10 g 

Mielőtt elkezdené gyógyszerét alkalmazni, olvassa el figyelmesen 
az alábbi betegtájékoztatót. 
• E recept nélkül kapható gyógyszerrel Ön enyhe, múló panaszokat 

kezelhet orvosi felügyelet nélkül. Az optimális hatás érdekében 
azonban elengedhetetlen e gyógyszerek körültekintő , szakszerű 
alkalmazása. 

• Tartsa meg e betegtájékoztatót, mert a benne szereplő informá
ciókra a későbbiekben is szüksége lehet. 

• További kérdéseivel forduljon orvosához vagy gyógyszerészéhez. 
• Sürgősen keresse fel orvosát, ha tünetei 10 napon belül nem eny-

hülnek, vagy éppen súlyosbodnak. 

Milyen esetekben használható, és hogyan hat a Dentinox fogínygél 
gyermekeknek? 
A Dentinox fogínygél gyermekeknek fogzáskönnyítő alkalmazásával 
az első fogacskák kibújása és valamennyi tejfog megjelenése - bele
értve a későbbi rágófogakat is - fájdalom és komplikáció-mentessé 
tehető . Helyi érzéstelenítő (Iidokain és makrogol-Iauril-éter) és gyulla
dáscsökkentő (kamilla tinktúra) hatóanyagai a gél gyógyszerformának 
köszönhetően jól tapadnak a nyálkahártyára, hosszabban fejtik ki jóté
kony hatásukat. 
Kizárólag helyi kezelésre használható! 

Mit tartalmaz a Dentinox fogínygél gyermekeknek? 
Hatóanyagok: 150 mg kamilla tinktúra, 3,4 mg lidokain hidroklorid 
monohidrát, 3,2 mg makrogol-Iauril-éter 1 g gél ben. 
Segédanyagok: levomentol , nátrium-edetát, szacharin-nátrium, 
poliszorbát 20, karbo mer 974p, 
10%-os nátrium-hidroxid oldat, xilit , nem kristályosodó szorbit szirup, 
propilénglikol, tisztított víz. 

Mikor nem szabad alkalmazni a gyógyszert? 
A készítmény nem alkalmazható 3 - 4 hónapos kor alatt, valamint az 
alkotórészek bármelyikével szembeni túlérzékenység esetén. 
Epilepsziás kisgyermekek esetében fokozott óvatossággallehet hasz
nálni a készítményt, a kezelőorvos tanácsát kell kérni. 
Szorbit tartalma miatt az örökletes fruktóz intoleranciában szenvedők 
nem alkalmazhat ják. 
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Hogyan alkalmazza a Dentinox fogínygélt gyermekeknek? 
Alkalmazás az orvos utasítása szerint. Amennyiben az orvos más
képpen nem rendeli: A kezdődő fogzás első jelei nél borsónyi mennyi
ségű gélt kell tiszta kézzel vagy fültisztító pálcával a fogíny érintett 
területeire felvinni, és finoman bedörzsölni. A kezelést naponta 2 - 3-
szor, különösen az étkezések után és elalvás előtt ismételni szükséges. 
Naponta 3-nál többször nem alkalmazható lidokain-tartalma miatt! 

Mit kell tudnia az alkalmazás előtt? 
E vény nélkül kiad ható gyógyszer alkalmazása előtt a gyermekorvos 
véleményét ki kell kérni . 
A gyógyszer tartósítószert, cukrot nem tartalmaz - a fogszuvaso
dással szemben semleges xiiitet és szorbitot tartalmazza - ezzel a 
fogak károsodása elkerülhető. 

Mire figyeljen az alkalmazás során? 
A Oentinox fogínygél gyermekeknek a szembe ne kerüljön . 
Amennyiben a gyermek a fogzás ideje alatt belázasodna, emésztési 
zavarai vagy egyéb szokatlan tünetei lépnének fel , az nem feltétlenül 
a fogzás következménye. Különösen a láznak lehet más oka is. Ilyen 
esetben elővigyázatosságból fel kell keresni a gyermekorvost. 

Alkalmazható-e más gyógyszerekkel egyidejűleg? 
Igen, de a gyermekorvossal ez esetben konzultál ni kell. 

Mennyi ideig alkalmazható a Dentinox fogínygél gyermekeknek? 
A fájdalmas fogzás ideje alatt, beleértve a rágófogak áttörését is. 

Milyen nem kívánt hatást válthat ki a készítmény? 
Mellékhatásként igen ritkán előfordulhat allergiás bőrreakció. Túlér
zékenységi reakciók esetén a Oentinox fogínygél gyermekeknek alkal
maz.ását abba kell hagyni, és fel kell keresni az orvost. 
Ha On olyan mellékhatást tapasztal , amely ebben a tájékoztatóban 
nem szerepel, tájékoztassa a kezelőorvost , vagy a gyógyszerészt. 

Hogyan tárolható a Dentinox fogínygél gyermekeknek? 
Szobahőmérsékleten, 25 0 C alatt, fénytől védve tartandó. Felbontást 
követően 1 évig használható fel. 
A gyógyszert csak a csomagoláson feltüntetett lejárati időn belül 
szabad felhasználni. 

A gyógyszer gyermekektől elzárva tartandó! 

Gyártó és a forgalombahozatali engedély jogosult ja: 
Oentinox Gesellschaft für pharmazeutische Praparate 
Lenk & Schuppan 
Nunsdorfer Ring 19 
0-12277 Berlin-Németország 
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