
ІНСТРУКЦІЯ
для медичного застосування препарату 

СТОМАТОФІТ А

Склад лікарського засобу:
діючі речовини: 100 г розчину містять 50 г екстракту рідкого (0,65:1) із суміші сировини: квіток ромашки (Matricaria chamomilla L.) – 6,5 г, кори дуба (Quercus
robur L.) – 6,5 г, листя шавлії (Salvia officinalis L.) - 6,5 г, трави арніки (Arnica montana L.) – 3,25 г, кореневища аїру (Acorus calamus L.) – 3,25 г, трави м’яти 
перцевої (Mentha piperita L.) – 3,25 г, трави чебрецю звичайного (Thymus vulgaris L.) - 3,25 г, анестезину 2 г; екстрагент: етанол 70% (м/м);
допоміжні речовини: натрію тетраборат, гліцерин, метилцелюлоза, етанол 96 %, вода очищена.

Лікарська форма. Розчин для ротової порожнини.

В’язка непрозора рідина темно-коричневого кольору.

Назва і місцезнаходження виробника.
Фітофарм Кленка С.А., Польща.
Кленка 1, 63-040, Нове М’ясто над Вартою.

Фармакотерапевтична група. 
Інші препарати для місцевого застосування в стоматології. Код АТС А01А D11.

Препарат чинить бактерицидну, протизапальну і в’яжучу дію завдяки речовинам із рослинної сировини, які входять до складу препарату (кора дуба, квітки 
ромашки, листя шавлії, трава чебрецю, трава арніки, трава м’яти перцевої, кореневище аїру). Завдяки анестезину, який міститься в Стоматофіті А, препарат 
чинить також анестезуючу дію. Більш тривалу дію препарату та його утримання на ураженій ділянці забезпечують загусники (метилцелюлоза, гліцерин). 
Активний щодо Candida albicans.

Показання для застосування.
Комплексне місцеве лікування запальних захворювань слизової оболонки порожнини рота – гінгівіту, пародонтиту, стоматиту, глоситу (в тому числі 
спричинених дріжджовими грибами). 

Протипоказання.
Підвищена чутливість до арніки або інших рослин родини Asteracae (Compositae), бронхіальна астма. Підвищена чутливість до інших амідних анестетиків.
Не застосовувати при відкритих ранах.
Особливі застереження.
Застосування у період вагітності або годування груддю.
Безпека щодо застосування препарату в період вагітності і годування груддю не встановлена. Перед застосуванням препарату слід порадитися з лікарем.

Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або роботі з іншими механізмами.
Не впливає.

Діти.
До складу препарату входить спирт етиловий, тому не слід застосовувати препарат дітям віком до 6 років.

Спосіб застосування та дози.
Зовнішньо: обробляти уражені ділянки за допомогою ватної палички, змоченої у препараті, мінімум 3 рази на день. Безпосередньо після застосування 
препарату не полоскати порожнину рота. Тривалість застосування визначає лікар залежно від клінічного ефекту та характеру комплексної терапії. 

Передозування. 
Про випадки передозування не повідомлялося. При передозуванні можливе посилення побічних ефектів.

Побічні ефекти.
Гіперчутливість, відчуття печіння, гарячка. Кора дуба може забарвлювати зуби і слизову оболонку порожнини рота у темний колір. Колір зубів і слизової 
оболонки порожнини рота відновлюється при щоденному їх чищенні. Короткочасне відчуття печіння на слизовій оболонці одразу після застосування 
препарату також є минущим.
Гліцерин, що входить до складу препарату, може спричинити подразнення шкіри та слизової оболонки.

Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій.
Невідомі.

Термін придатності.
3 роки.

Умови зберігання.
Зберігати в сухому, темному місці при температурі не вище 25 °С.
Зберігати в недоступному для дітей місці.

Упаковка.
По 25 мл у флаконах.

Категорія відпуску.
Без рецепта.


