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Anaftin Spray na afty, 15 ml
 

Cena: 29,90 zł

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 15 ml

Postać -

Producent BERLIN CHEMIE AG

Rejestracja Wyrób medyczny leczniczy

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Anaftin Spray łagodzi dolegliwości bólowe wywołane przez niewielkie zmiany w jamie ustnej, takie jak: afty, owrzodzenia aftowe,
uszkodzenia błony śluzowej, aftowe zapalenie jamy ustnej.

Spray sprawdzi się w leczeniu licznych i trudno dostępnych zmian w jamie ustnej (np. na podniebieniu miękkim, tylnej ścianie gardła,
łuku podniebiennym).

Ruchoma końcówka aplikatora pozwala na precyzyjne podanie preparatu i ułatwia dostęp do dalszych części jamy ustnej bez zbędnego
narażania pacjenta na wywołanie odruchu wymiotnego.

Właściwości:
- Łagodzi ból
- Działa szybko i długotrwale
- Nie zawiera alkoholu
- Nie wywołuje uczucia pieczenia

Jak używać:
Anaftin® Spray należy zawsze stosować zgodnie z instrukcją użycia:

1. Przed pierwszym użyciem zdjąć nakrętkę i nałożyć dozownik.
2. Skierować dozownik na zmianę w jamie ustnej i nacisnąć 3 razy lub tyle, ile jest konieczne, aby pokryć zmianę.
3. Stosować 3–4 razy dziennie lub częściej w razie potrzeby.
4. Dla uzyskania najlepszego rezultatu nie należy jeść i pić przez co najmniej 1 godzinę po zastosowaniu preparatu.

Skład:
Glikol propylenowy, poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis), sorbinian potasu, benzoesan sodu,
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PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, wersenian disodu (EDTA), chlorek benzalkonium, hialuronian sodu, aromat, sacharynian sodu,
dwupotasowa sól kwasu glicyryzynowego, woda.

Środki ostrożności
Nie stosować po upływie terminu ważności lub w przypadku uszkodzenia lub nieszczelności butelki.

Przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od źródła ciepła. Nie zamrażać.

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Unikać kontaktu z oczami.
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