Lietošanas instrukcija

gels zobu šķilšanās laikā
Anaftin® Baby ir bioadhezīvs gels lietošanai mutes dobumā. Tas ātri izveido neredzamu
plēvīti, kas aizsargā smaganas no nepatīkamām sajūtām un sāpēm. Tā dabīgās sastāvdaļas palīdz atvieglot sāpes un apsārtumu skartajā apvidū.
Aplikatoram ir silikona sari, kas maigi masē smaganas, tādējādi atvieglojot ar zobu šķilšanos saistīto nepatīkamo sajūtu un simptomus.
10 ml

gels zobu šķilšanās laikā
Ātrai diskomforta un sāpjuatvieglošanai zobu šķilšanās laikā
Nesatur cukuru un vietējas darbības anestēzĳas līdzekļus Nesatur etilspirtu

Anaftin® Baby nesatur vietējas darbības anestēzijas līdzekļus, zāles, etilspirtu vai cukuru.
Anaftin® Baby lietošanas laikā neizraisa dedzināšanas sajūtu, un tam ir patīkama banānu
garša.

Lietošanas norādījumi
Uzklājiet pietiekami daudz gela, lai nosegtu skarto apvidu, un maigi pamasējiet smaganas
ar aplikatoru.
Vēlams uzklāt pēc maltītēm un pirms mazuļa aizmigšanas, lai veicinātu plēvītes izveidošanos un paildzinātu sāpes atvieglojošo efektu mazajam pacientam. Lietot tik bieži,
cik nepieciešams. Pēc katras lietošanas reizes uzskrūvēt atpakaļ vāciņu. Noslaucīt gela
atlikumu, kas var traucēt uzklāt gelu nākamajā lietošanas reizē.

Sastāvdaļas
Ūdens, polivinilpirolidons (PVP), maltodekstrīns, propilēnglikols, PEG-40 hidrogenēta rīcineļļa, Aloe barbadensis, ksantāna sveķi, aromātviela, kālija sorbāts, nātrija benzoāts,
dinātrija EDTA, nātrija hialuronāts, ksilitols, cetilpiridīnija hlorīds, gliciretīnskābe, Crocus
sativus.

Uzmanību!
Katru Anaftin® Baby tūbiņu drīkst lietot tikai vienam konkrētam pacientam, lai izvairītos
no aplikatora un gela krusteniskas kontaminācijas. Anaftin® Baby lietošana ir kontrindicēta pacientiem, kuriem ir zināma paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja esat
grūtniece, pirms preparāta lietošanas konsultējieties ar ārstu.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
UZMANĪBU!
Šo preparātu drīkst lietot tikai ar pieaugušo palīdzību.
Šī medicīniskā ierīce nav rotaļlieta! NEKAD neatstājiet to bērna rokās. Nosmakšanas
risks!
Pirms lietošanas pārbaudiet medicīnisko ierīci, vai tai nav nodiluma pazīmju, un gela
lietošanas laikā pievērsiet uzmanību tam, lai nejauši neatvienotos aplikatora galviņas
daļas. Ja tā notiek, pārtrauciet medicīniskās ierīces lietošanu.
Nemēģiniet piestiprināt atpakaļ atdalījušos daļu.
Kad gels ir beidzies, pārtrauciet ierīces lietošanu.
Nelietot pēc derīguma termiņa vai tad, ja tūbiņa izskatās bojāta vai ir konstatējama
noplūde. Glabāt istabas temperatūrā, sargājot no tiešas karstuma iedarbības.
Nesasaldēt.

Uzglabāt bērniem neredzamā un nepieejamā vietā.
Augšzobi

8-12
9-13
16-22
13-19
25-33

mēneši
mēneši
mēneši
mēneši
mēneši

Apakšzobi

23-31
14-18
17-23
10-16
6-10

mēnesis
mēneši
mēneši
mēneši
mēneši

Tilpums
10 ml
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