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Aftargent Nano żel 15 ml
 

Cena: 21,26 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 15 ml

Postać żel do stos.w j.ust.

Producent SOLINEA SP. Z O.O. SP.K.

Opis produktu
 

Opis
Żel Aftargent nano zawiera substancje czynne, które tworzą ochronną barierę na błonie śluzowej jamy ustnej, izolując miejsce zmiany od
czynników drażniących. Preparat zawiera nanokoloid srebra, który wykazuje silne działanie antybakteryjne, co pomaga w łagodzeniu
objawów zapalenia, takich jak ból i pieczenie. D-panthenol z kolei działa łagodząco na podrażnienia oraz przyspiesza regenerację błony
śluzowej jamy ustnej.

Składniki
Woda oczyszczona, glikol propyolenowy, PVP, D-panthenol, nanokoloid srebra, chlorek benzalkoniowy, aromat miętowy.

Zastosowanie
Żel Aftargent nano jest odpowiedni do stosowania w przypadku aft, pleśniawek, drobnych urazów oraz otarć błony śluzowej jamy ustnej,
które mogą wystąpić wskutek noszenia protez zębowych lub aparatów ortodontycznych.

Sposób użycia
Przeznaczony do stosowania miejscowego na błonę śluzową jamy ustnej. Należy nałożyć niewielką ilość preparatu bezpośrednio na
miejsce zmienione chorobowo i powtarzać aplikację 3-4 razy dziennie. Aby uzyskać najlepsze efekty, po zastosowaniu żelu nie należy
dotykać miejsca zmienionego chorobowo oraz powstrzymać się od spożywania posiłków i napojów przez około 30 minut. Preparat jest
bezpieczny w użyciu i może być stosowany długotrwale.

Przeciwwskazania
Nie zaleca się stosowania w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników preparatu. Osoby ze stwierdzoną alergią na srebro
metaliczne również powinny powstrzymać się od stosowania tego produktu. Aby zachować higienę i uniknąć rozprzestrzeniania się
infekcji, jedno opakowanie żelu powinno być przeznaczone tylko dla jednej osoby. Preparat należy przechowywać w temperaturze
pokojowej, w miejscu, gdzie dzieci nie mają do niego dostępu. Należy unikać kontaktu żelu z oczami oraz nie stosować go po upływie
terminu ważności. Po otwarciu opakowania preparat należy zużyć w ciągu 6 miesięcy.
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