
Dentosept® MINI 
 
Citiți cu atenție și în întregime prospectul înainte de utilizarea acestui produs.   
- Păstrați prospectul. S-ar putea să fie necesar să-I recitiți. 
- Daca aveți întrebări suplimentare, adresați-vă unui consultant de specialitate sau sunați la telefonul 
pacientului pus la dispoziție de către PlantExtrakt - Tel verde: 0800 800 433, de luni până vineri, între 
orele 9-11. 
În acest prospect găsiți informații despre: 
1. Ingrediente 
2. Recomandări 
3. Modul de utilizare 
4. Atenționări 
5. Condiții de păstrare 
6. Caracteristicile ambalajului 
 

1. Ingrediente:  
Aqua, Propylene Glycol, Octenidine HCI, Ethylhexyglycerin, Xylitol, Glycerin, Panthenol, Laureth-9, 
Poloxamer-188, PEG-35 Castor Oil, Sodium Ascorbate, Sodium Lauroyl Sarcosinate, Sodium Saccharin, 
Menthol, Mentha Piperita Oil, Eucalyptol, Zinc Citrate, Riboflavin, Niacinamide, Aroma. 
 

2. Recomandări: 
Dentosept MINI spray este recomandat pentru îngrijirea adecvată a gingiilor și a mucoasei gurii, pentru 
o bună igienă orală la copii. 
 
Produsul se poate utiliza în caz de: 

 Afte 

 Gingii inflamate 

 Erupție dentară dureroasă 

 Purtarea unui aparat dentar 

 Alte manifestări ale celor mici, cum ar fi senzația de mâncărime sau arsură a gingiilor 
Dentosept MINI spray oferă o îngrijire adecvată a cavității bucale în caz de erupție a dentiției la copii 
 
Octenidina și citratul de zinc au proprietate antibacteriană și antifungică. Ajută la menținerea igienei 
locale și previn apariția inflamației 
 
Glicerina formează un strat protector pe mucoasa gurii și îi asigură hidratarea corespunzătoare, 
respectiv contactul de durată a mucoasei cu produsul. 
 
Pantenolul și vitaminele B2 (riboflavina) și B3 (niacinamida) din compoziție sunt nutrienți importanți și 
grăbesc refacerea mucoasei orale. 
 
Datorită uleiului de mentă, a mentolului și a eucaliptolului, Dentosept MINI spray curăță, calmează și 
răcorește cavitatea bucală. Împrospătează respirația. 
 
Xilitolul oferă o protecție eficientă împotriva cariilor dentare. 
 
Copiilor le place Dentosept MINI spray, datorită aromei de zmeură. 



3. Modul de utilizare: 

Grupe de vârstă Dozare 

Sub 1 an 1 puf pe fiecare parte a gingiilor x 1-3 / zi 

1-3 ani 1 puf pe fiecare parte a gingiilor x 1-4 / zi 

4-12 ani 2 pufuri pe fiecare parte a gingiilor x 1-3 / zi 

Peste 12 ani 3 pufuri pe fiecare parte a gingiilor x 1-5 / zi 

 
Timp de aproximativ 15 minute după aplicare nu se mănâncă și nu se beau lichide 
Dentosept MINI spray poate fi utilizat în siguranță de către femeile însărcinate, încă din primele 
săptămâni de sarcină. 
Dentosept MINI spray este sigur pentru diabetici. 
 

4. Atenționări: 
Nu aplicați Dentosept MINI spray când copilul este în poziția culcat. 
Utilizați atunci când copilul se află într-o poziție semiașezată sau verticală. 
Nu introduceți aplicatorul în întregime în gura copilului, dozați cât mai precis în zona gingiei, pentru a 
evita ca soluția să ajungă în gât. 
În cazul intoleranței la oricare dintre ingrediente, întrerupeți utilizarea și clătiți gura cu apă. 
A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici! 
 

5. Condiții de păstrare: 
Se păstrează la temperatura camerei, ferit de lumină. 
 

6. Caracteristicile ambalajului: 
Produsul este ambalat în flacoane de sticlă de 30 ml prevăzute cu spray pulverizator 
Aplicatorul este practic și permite cu ușurință accesul în toate zonele cavității bucale. 
Dentosept MINI spray este delicat și poate fi direcționat precis, fără a provoca iritarea suplimentară a 
zonelor dureroase. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Însoțiți orice reclamație cu numărul de serie înscris pe etichetă și cutie! 
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