
Указания за употреба

 гел

Анафтин® гел помага за облекчение на 
болка, причинена от ранички в устата, 
напр. такива, дължащи се на афтозен 
стоматит, афтозни язви, както и ранички 
от брекети и неудобни протези. Използва 
се също и за дифузни афтозни язви.

Начин на действие:
Анафтин® гел съдържа поливинилпиро-
лидон (PVP) и хиалуронова киселина, 
които образуват защитен филм, който 
прилепва към устната кухина, осигуря-
вайки механична бариера на засегнати-
те зони, като по този начин облекчава 
болката, причинена от оголените нервни 
окончания. Хиалуроновата киселина и 
Aloe vera в състава помагат за естестве-
ното заздравяване на увредените тъкани.

Указания за употреба:
Нанесете 1 или 2 капки от гела, за да по-
криете цялата афта или раничка в устата. 
Избягвайте директен контакт на аплика-
тора с раничката. Не докосвайте ранич-
ката с език поне 2 минути, за да може да 
се образува защитният филм. Затваряй-
те капачката след всяко приложение. За 
най-добри резултати избягвайте хранене 
или прием на течности поне 1 час след 
приложението.
Употребявайте 3-4 пъти дневно или 
по-често, ако е необходимо.

Съставки:
Вода, поливинилпиролидон (PVP), мал-
тодекстрин, пропиленгликол, PEG-40 
хидрогенирано рициново масло, ксан-
танова гума, калиев сорбат, натриев 
бензоат, натриев хиалуронат, аромат, 
бензалкониев хлорид, динатриев ЕДТА, 

захарин натрий, дикалиев глициризат, 
Aloe barbadensis

Внимание:
Всяка туба Анафтин® гел трябва да се из-
ползва само от един-единствен пациент, 
за да се избегне кръстосано замърся-
ване на апликатора и гела. Употребата 
на Анафтин® гел е противопоказана при 
данни за свръхчувствителност към някоя 
от съставките. Ако сте бременна, попи-
тайте Вашия лекар преди употребата на 
продукта. Ако страдате често от язви в 
устата, препоръчително е да потърсите 
медицинска консултация.

Предпазни мерки и предупреждения:
Да не се използва след срока на годност 
или ако тубата изглежда увредена или 
течаща. Да се съхранява на място, не-
достъпно за деца. Да се съхранява на 
стайна температура, далеч от директна 
топлина. Да не се замразява.

Съдържание:
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