PREREZÁVANIE ZÚBKOV
®
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PROTI TAŽKOSTIAM
S PREREZÁVANÍM ZÚBKOV

ˇ
AKO ZISTÍM, ˇZE DIETATKU
IDÚ ZÚBKY?

PREREZÁVANIE ZÚBKOV

Medzi prvotné symptómy prerezávania zúbkov patrí
potreba dieťaťa strkať si prsty do úst a všetko hrýzť
(hračky, svoju päsť a podobne).
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Vy mu môžete ponúknuť riešenie určené priamo
na ťažkosti pri prerezávaní zúbkov. Pomôžte Vášmu
® už od prvého zúbka.
dieťatku podávaním lieku
® je liek, ktorý pôsobí nielen proti bolesti,

ale aj proti pridruženým symptómom ako sú
opuchnuté ďasná, zvýšené slinenie, zmeny v správaní
– podráždenosť a poruchy spánku.

KEDY SA PREREZÁVAJÚ ZÚBKY?
Prvý zúbok sa zvyčajne prerezáva okolo 6. mesiaca.
Každé dieťa má však vlastný rytmus, ostaňte preto
pokojné, ak sa prerezávanie začne skôr alebo neskôr.
Navyše tempo prerezávania zúbkov nemá žiadny
priamy dopad na všeobecný vývoj dieťaťa.

KALENDÁR „ZÚBKOVANIA“
Medzi 6. – 12. mesiacom:

stredné dolné a horné rezáky

Medzi 9. – 16. mesiacom:

dolné a horné bočné rezáky

Medzi 13. – 18. mesiacom:

4 prvé mliečne stoličky

Medzi 16. – 23. mesiacom:

4 očné zuby (trojky)

Medzi 23. – 33. mesiacom:

4 mliečne stoličky

Zloženie lieku: Chamomilla vulgaris 9 CH, Phytolacca decandra 5 CH,
Rheum 5 CH, čistená voda.
* Predaje Camilie podľa IMS Market Viewer v období 01/2014 - 07/2014.

NEZABUDNITE: ÚSTNA HYGIENA
SA MUSÍ ZAˇCATˇ UZˇ PO PREREZANÍ
PRVÉHO ZÚBKA!

M7_dátum revízie: 08/2014

Pred užitím lieku si pozorne prečítajte písomnú informáciu pre používateľa,
prípadne sa poraďte so svojím lekárom alebo lekárnikom.
Camilia je voľnopredajný liek dostupný bez lekárskeho predpisu.
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ˇ PÔSOBÍ NA PRÍZNAKY
ÚCINNE
A BEZPECNE
SPOJENÉ S PREREZÁVANÍM ZÚBKOV U DETÍ:
bolesť a zápal ďasien
zmeny správania
– podráždenosť a poruchy spánku
hnačka
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VÝHODY
jedinečná lieková forma
sterilné a hygienické jednorazové použitie
mimoriadne jednoduchá aplikácia
praktické ľahko prenosné balenie
bez lokálnych anestetík a konzervačných látok
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Meno dieťaťa

MOJE PRVÉ ZÚBKY!

DÁVKOVANIE:
2 až 3 krát denne užiť naraz celý obsah
jednodávkového obalu s obsahom 1 ml.

Nalepte
fotku
dieťaťa
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1. Otvorte vrecko.
2. Zo stripu odtrhnite jednu dávku.
3. Jednodávkový obal otvorte otočením
jeho zúženého konca.
4. Dieťa posaďte. Obsah obalu aplikujte
do ústnej dutiny dieťaťa, jemným stlačením
obalu. Aplikácia je bezbolestná, nie je potrebné
ďasná masírovať.
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Čísla predstavujú obvyklé poradie prerezávania zubov u detí.

