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Komercyjny płyn do
płukania jamy ustnej
zmniejsza ślinową
wiremię SARS-CoV-2
LYON, Francja - 21 maja 2021r: Płukanie ust dostępnym na rynku płynem do
płukania jamy ustnej zawierającym β-cyklodekstrynę i Citrox® jest skuteczne w
zmniejszaniu ślinowej wiremii SARS-CoV-2, zgodnie z badaniem opublikowanym
w Klinice Mikrobiologii i Zakażeń. Badanie, kierowane przez dr Florence Carrouel,
Profesora Nadzwyczajnego na Wydziale Stomatologii Uniwersytetu Claude
Bernard Lyon 1 w Lyonie, jest pierwszym dowodem in vivo na to, że komercyjny
płyn do płukania jamy ustnej zmniejsza zdolność przenoszenia SARS-CoV-2 u
dorosłych.
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