Használati utasítás

fogínygél
Az Anaftin® fogínygél bioadhezív gél szájüregben történő alkalmazásra. Rövid idő alatt lát
hatatlan filmet képez, amely megvédi az ínyt a kellemetlen érzéstől és a fájdalomtól. Ter
mészetes összetevői révén segít csökkenteni az érintett területek fájdalmát és a kipirulást.
Az applikátor szilikonszálai finoman masszírozzák az ínyt, ezáltal enyhítik a fogzással járó
kellemetlen érzést és egyéb tüneteket.
10 ml

fogínygél
Gyorsan enyhíti a fogzással járó fájdalmat és kellemetlen érzést
Nem tartalmaz cukrot vagy helyi érzéstelenítőt Alkoholmentes

Az Anaftin® Baby fogínygél nem tartalmaz helyi érzéstelenítőt vagy más gyógyszert, al
koholt és cukrot.
Az Anaftin® Baby fogínygél nem okoz égő érzést alkalmazás közben és kellemes banán
ízesítésű.

Használati utasítás:
Alkalmazzon kellő mennyiségű gélt az érintett terület lefedéséhez, majd finoman masz
szírozza az ínyt az applikátorral.
A gélt ajánlott étkezések után és alvás előtt alkalmazni, mert ez elősegíti a filmképződést
és tartósan enyhíti a baba fájdalmát. Használja olyan gyakran, ahogy szükséges. A csa
varos kupakot minden használat után vissza kell helyezni. A gél újabb alkalmazását
akadályozó esetleges termékmaradványokat el kell távolítani.

Összetevők:
Víz, polivinilpirrolidon (PVP), propilénglikol, PEG40 hidrogénezett ricinusolaj, Aloe barbadensis, xantán gumi, aroma, káliumszorbát, nátriumbenzoát, dinátriumEDTA, nátri
umhialuronát, xilitol, cetilpiridiniumklorid, glicirretinsav, Crocus sativus

Figyelmeztetések:
Az applikátor és a gél keresztszennyezésének elkerülése érdekében az Anaftin® Baby
fogínygél tubust csak egy beteg használhatja. Az Anaftin® Baby fogínygél használata ellen
javallt az összetevők bármelyikével szembeni ismert túlérzékenység esetén. Amennyiben
Ön terhes, kérdezze meg orvosát a készítmény alkalmazása előtt.

Óvintézkedések és figyelmeztetések:
FIGYELEM:
A terméket csak felnőtt alkalmazhatja a gyermeknél.
Ez az orvostechnikai eszköz nem játék! SOHA ne adja gyermek kezébe. Fulladási koc
kázat!
Használat előtt ellenőrizze az orvostechnikai eszköz épségét, és a gél alkalmazása
közben ügyeljen arra, hogy az applikátorfej részei ne válhassanak le véletlenül. Ha ez
mégis megtörténik, ne használja tovább az applikátort.
Ne próbálja visszahelyezni a levált részt.
Ha a gél elfogy, ne használja tovább az eszközt.
Ne használja a lejárati időn túl, illetve ha a tubus sérültnek tűnik vagy szivárog. Szo
bahőmérsékleten, közvetlen hőhatástól védve tárolandó.
Nem fagyasztható.

A készítmény gyermekektől elzárva tartandó!
Felső fogsor
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Tartalom:
10 ml

Gyártó:
Alliance Pharma Srl,
Viale Restelli 5, 20124 Milánó, Olaszország
Orvostechnikai eszköz

Forgalmazó:
BERLINCHEMIE AG (MENARINI GROUP),
Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Németország

Felülvizsgálat dátuma: 2016. szeptember
HU / V109188/01

