ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату
ДЕНТА КРАПЛІ
Склад лікарського засобу:
діючі речовини : 1 мл препарату містить хлоралгідрату 333 м г, камфори рацемічної 333 мг;
допоміжна речовина: етанол 96 %.
Лікарська форма. Розчин зубний .
Безбарвна прозора рідина з запахом камфори.
Назва і місцезнаходження виробника.
ТОВ «Тернофарм».
Україна, 46010, м . Тернопіль, вул. Фабрична, 4.
Фармакотерапевтична група.
Засоби для місцевого застосування у стоматології.
Код АТС А01А D11.
Препарат чинить помірну знеболювальну та антисептичну дію, зумовлену фармакологічними властивостями речовин, що входять до його складу.
Показання для застосування.
Зубний біль при карієсі, в тому числі ускладненому пульпітом.
Протипоказання.
Підвищена індивідуальна чутливість до речовин, які входять до складу препарату, схильність до судомних нападів, бронхіальна астма. Уникати контакту з
ушкодженою слизовою оболонкою.
Належні заходи безпеки при застосуванні.
При появі будь-якої небажаної реакції слід припинити застосування препарату і змити його залишки з місць застосування.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Оскільки препарат містить етанол, його не можна призначати вагітним та жінкам, які годують груддю.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Препарат впливає на швидкість психомоторних реакцій, тому на період лікування слід уникати керування автотранспортом або роботи з іншими
механізмами.
Діти.
Препарат не застосовувати для лікування дітей.
Спосіб застосування та дози.
Застосовувати дорослим. Для усунення зубного болю ватний тампон, змочений

2-3 краплями препарату, закладати у каріозну порожнину зуба

на 5-10 хв.
Передозування.
При випадковому потраплянні внутрішньо можливі біль у животі, нудота, блювання, діарея, симптоми пригнічення центральної нервової системи,
запаморочення, атаксія, судоми, припливи, сонливість, утруднення дихання. Лікування симптоматичне.

Побічні ефекти.
З боку нервової системи: запаморочення, сонливість, головний біль, збудження, судоми.
З боку дихальної системи, органів грудної клітки: бронхоспазм.
Алергічні реакції, включаючи шкірні висипання, кропив’янку, свербіж, еритему.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Взаємодія поки що не відома.
Термін придатності. 4 роки.
Умови зберігання.
Зберігати у захищеному від світла місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати у недоступному для дітей місці.
Упаковка.
По 10 мл у флаконах в пачці або без пачки, або по 20 мл у флаконах-крапельницях в пачці або без пачки.
Категорія відпуску. Без рецепта.

