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Ulotka dla pacjenta
NaleĪy przeczytaü uwaĪnie caáą ulotkĊ poniewaĪ zawiera ona waĪne informacje.
Silicodent jest preparatem kosmetycznym i jest sprzedawany w aptekach bez recepty.

Silicodent
Ochronna zawiesina do páukania jamy ustnej
chroni przed krwawieniem dziąseá, paradontozą i powstawaniem kamienia nazĊbnego
Wskazania:
Polecany szczególnie osobom z krwawieniem dziąseá, paradontozą, dla ochrony báony
Ğluzowej jamy ustnej po chemioterapii, w nawrotowych aftach. Zapobiega tworzeniu siĊ
kamienia nazĊbnego, dociera tam, gdzie nie dotrze szczoteczka czy niü dentystyczna,
przywraca ĞwieĪy oddech.
Skáad:
100 ml preparatu zawiera 2,4 g krzemionki w postaci koloidalnego zolu krzemionkowego,
wodĊ, eukaliptol, mentol, tymol, ksylitol, substancje smakowe, paraben.
Sposób uĪycia:
Przed uĪyciem butelkĊ dobrze wstrząsnąü. Páukaü nierozcieĔczonym preparatem, objĊtoĞcią
1 áyĪki stoáowej, przez kilka minut. Po uĪyciu nie páukaü ust ponownie wodą. Ewentualne
spoĪycie preparatu jest caákowicie bezpieczne. Stosowaü po myciu zĊbów, 2 razy dziennie
rano i wieczorem, a najlepiej, jeĞli to moĪliwe, po kaĪdym posiáku.
WáaĞciwoĞci i dziaáanie:
Substancją czynną jest koloidalny zol krzemowy, który posiada szczególne wáaĞciwoĞci
adsorpcyjne. Adsorpcja1 to proces fizykochemiczny wiązania siĊ cząsteczek, atomów lub
jonów na powierzchni lub granicy faz fizycznych. ZdolnoĞü do adsorpcji jest zaleĪna m. in.
od wielkoĞci powierzchni adsorpcyjnej roztworu zolu krzemowego. PomiĊdzy cząsteczkami
dziaáają siáy van der Waalsa2. Jeden mol (gramocząsteczka) zolu krzemowego posiada
powierzchniĊ adsorpcyjną wiĊkszą od boiska do piáki noĪnej o niezwykle silnym ujemnym
áadunku elektrostatycznym.
Silicodent moĪe stosowaü kaĪdy. Jest on szczególnie polecany osobom z chorobami
przyzĊbia, dziąseá i jamy ustnej. Zawiera wysoce aktywną postaü koloidalnego zolu
krzemowego. Silicodent dziĊki swoim wyjątkowym wáaĞciwoĞciom absorpcyjnym wiąĪe
i usuwa maáe cząsteczki, takie jak resztki poĪywienia, bakterie, ich toksyny i krew, zalegające
w trudno dostĊpnych przestrzeniach jamy ustnej lub w kieszonkach okoáozĊbowych. Dlatego
skutecznie oczyszcza jamĊ ustną, dziąsáa i zĊby z róĪnego rodzaju czynników draĪniących
1

adsorpcja – to proces wiązania siĊ cząsteczek na powierzchni lub granicy faz fizycznych. Przykáady adsorpcji to np.:
pocháanianie zapachów przez filtr wĊglowy w lodówce lub samochodzie, pocháanianie toksyn przez wĊgiel medyczny
z przewodu pokarmowego pacjenta. WielkoĞü adsorpcji zaleĪy bezpoĞrednio od wielkoĞci powierzchni oddzielającej dwie
fazy (powierzchni adsorbentu). Adsorpcja ma charakter powierzchniowy, czym róĪni siĊ od absorpcji polegającej na
pocháanianiu w caáej objĊtoĞci i której wielkoĞü zaleĪy od objĊtoĞci fazy, w której zjawisko zachodzi.. Podczas adsorpcji
dominują oddziaáywania typu van der Waalsa.
2
siáy van der Waalsa – to wzajemne oddziaáywania elektrostatyczne pomiĊdzy cząsteczkami. Przyczyną wystąpienia
oddziaáywania van der Waalsa są trwaáe oraz wyindukowane momenty dipolowe w cząsteczkach lub - w przypadku
oddziaáywaĔ dyspersyjnych - chwilowe asymetrie rozkáadu áadunku w cząsteczce lub atomie. Oddziaáywania van der Waalsa
są oddziaáywaniami bliskiego zasiĊgu (do 0,5 nm) mają duĪe znaczenie m.in. w zjawiskach: adsorpcji, skraplania gazów.
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i bakterii, które są szkodliwe dla zdrowego stanu dziąseá i zĊbów. Silicodent szybko
wzmacnia siáĊ i elastycznoĞü dziąseá oraz przywraca ĞwieĪy oddech.
Uwagi:
Przechowywaü w temperaturze pokojowej, w miejscu niedostĊpnym dla dzieci. Po otwarciu
przechowywaü w cháodnym miejscu i zuĪyü w ciągu 3 miesiĊcy. Chroniü przed
zamroĪeniem!
Podmiot odpowiedzialny oraz informacja o produkcie:
Phytomedica Polska Spóáka z o. o., ul. Ogrodowa 31/35, 00-893 Warszawa, tel: 22 651 75 40,
www.phytomedica.pl, info@phytomedica.pl
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