
Preparat w postaci płynu ze strzykawkowym dozownikiem do 
płukania, przemywania i oczyszczania kieszonek  dziąsłowych.  

SPOSÓB UŻYCIA
Zdjąć zatyczkę i w jej miejsce założyć zagiętą końcówkę. Wprowadzić 
ostrożnie końcówkę możliwie jak najgłębiej do kieszonki dziąsłowej. 
Powoli naciskając tłoczek przemyć miejsce zapalne. Płukać aż do 
momentu, gdy wszystkie stałe zanieczyszczenia wypłyną z kieszonki. 
Po zakończonym przemywaniu polecić pacjentowi przepłukanie ust 
wodą.
Dla zmniejszenia dolegliwości bólowych podczas płukania, lekko 
podgrzać preparat przed użyciem umieszczając go np. w ciepłej 
wodzie.

ZASTOSOWANIE
• kieszonki dziąsłowe
• okolice wypełnień klasy II
• okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem, zwłaszcza ósemek  
• po usuwaniu kamienia nazębnego   
• obrzęki dziąseł pod protezami i w okolicy zębów podtrzymujących 

klamry
• pod pracami protetycznymi typu mosty lub korony 
• przed ekstrakcją, w kieszonkach dziąsłowych sąsiadujących                       

z zębem przeznaczonym do usunięcia 
• w okolicy aparatów ortodontycznych

PRZECIWWSKAZANIA
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. 

DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE
Nie występują w przypadku postępowania zgodnie ze wskazaniami.

INFORMACJE DODATKOWE
Preparat dla lekarzy stomatologów i higienistek stomatologicznych.                
Preparatu Parosin nie należy stosować do płukania kanałów 
korzeniowych. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci 
oraz osób niepowołanych.
Preparat może być stosowany w chorobie wrzodowej, cukrzycy oraz 
u kobiet w ciąży. Nie powoduje uzależnień ani powikłań. Może być 
stosowany według indywidualnych potrzeb.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Unikać kontaktu z oczami. W razie kontaktu, przepłukać dużą ilością 
wody i poradzić się specjalisty.

GWARANCJA
Firma ARKONA wymienia produkty, które posiadają stwierdzone 
wady lub zwraca koszty zakupu. ARKONA nie odpowiada za straty 
lub szkody spowodowane nieprawidłowym lub niezgodnym                    
z instrukcją użyciem preparatu.

SKŁAD
1. Woda ozonowana
2. Nanokoloid srebra
3. Azotan so
4. Aromaty
5. Kwas ortofosforowy
6. Kwas mlekowy
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1. Zapalenie kieszonek dziąsłowych 2. Okolice zębów z utrudnionym wyrzynaniem
       (zwłaszcza ósemek)

4. Okolice wypełnień klasy II3. Pod pracami protetycznymi 
     typu mosty lub korony


