
Anaftin® Gel

V-No.: V113433/01 TW-No.: 76296 BC-No.: 17-1816 Approved for printing:

Package: N/A Language: Latvian

Size: 150 x 210 mm Weight: N/A

Printing
colours:

1. Pantone 648 Braille  
transcrip.:

N/A

Font size: 9,5 pt Group: N/A RUT: N/A RD-Code: N/A

Add. Info: N/A Date: 05.07.17 Melchert

Lietošanas instrukcija

 Gel

Anaftin® Gel palīdz atvieglot sāpes, ko izrai-
sījuši nelieli bojājumi mutes dobumā, pie-
mēram, aftoza stomatīta, aftozu čūlu, kā arī 
ortodontisko skavu un slikti pielāgotu protē-
žu izraisītu nelielu bojājumu gadījumā. Tas 
ir indicēts arī difūzu aftozu čūlu gadījumā.

Darbības mehānisms
Anaftin® Gel satur polivinilpirolidonu (PVP) 
un hialuronskābi, kas veido mutes dobumu 
izklājošu aizsargplēvīti, nodrošinot skarto 
apvidu mehānisku aizsardzību un tādējādi 
atvieglojot sāpes, ko izraisa atklāti nervu 
gali. Sastāvā esošā hialuronskābe un alveja 
veicina dabīgu bojāto audu dzīšanu.

Lietošanas norādījumi
Uzklājiet 1 vai 2 pilienus gela, lai nosegtu 
visu mutes dobumā esošo čūlu vai bojāju-
mu. Izvairieties no tiešas aplikatora saskares 
ar bojājumu. Nepieskarieties bojājumam ar 
mēli vismaz 2 minūtes, lai varētu izveidoties 
aizsargplēvīte. Pēc katras lietošanas reizes 
uzlieciet atpakaļ vāciņu. Lai sasniegtu pēc 
iespējas labākus rezultātus, neko neēdiet un 
nedzeriet vismaz 1 stundu pēc gela uzklā-
šanas.
Lietot 3 - 4 reizes dienā vai biežāk, ja ne-
pieciešams.

Sastāvdaļas
Ūdens, polivinilpirolidons (PVP), maltodeks-
trīns, propilēnglikols, PEG-40 hidrogenēta rī-
cineļļa, ksantāna sveķi, kālija sorbāts, nātri-
ja benzoāts, nātrija hialuronāts, aromātviela, 
benzalkonija hlorīds, dinātrija EDTA, nātrija 
saharīns, dikālija glicirizāts, Aloe barba-
densis.

Uzmanību!
Katru Anaftin® Gel tūbiņu drīkst lietot tikai 
vienam konkrētam pacientam, lai izvairītos 
no aplikatora un gela krusteniskas kontami-
nācijas. Anaftin® Gel lietošana ir kontrindi-
cēta pacientiem, kuriem ir zināma paaug-
stināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja 
esat grūtniece, pirms preparāta lietošanas 
konsultējieties ar ārstu. Ja Jums bieži mutes 
dobumā ir čūlas, ieteicams konsultēties ar 
ārstu. 

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
Nelietot pēc derīguma termiņa vai tad, ja 
tūbiņa izskatās bojāta vai ir konstatējama 
noplūde. Glabāt bērniem neredzamā un ne-
pieejamā vietā. Glabāt istabas temperatūrā, 
sargājot no tiešas karstuma iedarbības. Ne-
sasaldēt.

Tilpums
8 ml
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