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Anaftin baby żel na ząbkowanie 10 ml
 

Cena: 19,95 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 10 ml

Postać Żele

Producent BERLIN-CHEMIE

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Anaftin Baby w postaci żelu na ząbkowanie jest produktem bioadhezyjnym, który w swoim składzie nie zawiera
cukru, parabenów, alkoholu ani leków czy środków miejscowo znieczulających. Wyrób sprzedawany jest wraz z miękkim aplikatorem,
który nie tylko umożliwia precyzyjne nałożenie żelu, ale również dodatkowo masuje dziąsła dzięki specjalnym silikonowym wypustkom.
Żel ma przyjemny smak bananowy i nie wywołuje u dziecka uczucia pieczenia.

Na co jest Anaftin Baby? Wskazaniem do stosowania żelu doustnego jest występowanie dokuczliwych objawów, które towarzyszą
ząbkowaniu u niemowląt. Funkcją żelu Anaftin Baby jest zmniejszanie zaczerwienienia obolałych dziąseł oraz redukcja towarzyszących
dziecku dolegliwości bólowych. Żel Anaftin Baby tworzy warstwę ochronną na powierzchni dziąseł, zmniejszającą dyskomfort i
przynoszącą małemu pacjentowi ulgę. Delikatny masaż dziąseł, możliwy dzięki specjalnemu aplikatorowi, pomaga najmłodszym
przetrwać trudny czas ząbkowania. Zawarte w wyrobie medycznym poliwinylopirolidon oraz kwas hialuronowy tworzą na powierzchni
dziąseł stabilną warstwę bioadhezyjną, która niweluje ból. Kwas hialuronowy z aloesem dodatkowo redukują dolegliwości bólowe oraz
zmniejszają zaczerwienienie dziąseł. Efekt wzmacnia masaż dziąseł miękką szczoteczką.

W opakowaniu znajduje się 10 ml żelu Anaftin Baby. W skład produktu wchodzą naturalne składniki – w tym wyciąg z aloesu
zwyczajnego oraz poliwinylopirolidon i hialuronian sodu. Oprócz tego w składzie produktu znaleźć można maltodekstrynę, glikol
propylenowy, PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, gumę ksantanową, aromat, sorbinian potasu, szafran uprawny i benzoesan sodu, a
także wersenian disodu, ksylitol, chlorek cetylpirydyny, kwas glicyryzynowy oraz wodę. Wyrób medyczny należy stosować zgodnie ze
wskazaniami producenta. Zaleca się naniesienie na aplikator niewielkiej ilości żelu, a następnie delikatne masowanie dziąseł dziecka
aplikatorem, co przy okazji pomoże rozprowadzić żel. Zaleca się korzystanie z wyrobu medycznego Anaftin Baby z częstotliwością
dostosowaną do potrzeb dziecka. Dobrym rozwiązaniem będzie używanie żelu Anaftin Baby po posiłkach oraz przed snem. Wówczas
utworzy on na powierzchni dziąseł warstwę ochronną, dzięki której dziecko odczuje ulgę na dłuższy czas.

Ze względów higienicznych zaleca się, aby z jednej tubki Anaftin Baby korzystała wyłącznie jedna osoba. Pozwoli to zminimalizować
ryzyko zanieczyszczenia aplikatora oraz znajdującego się wewnątrz opakowania żelu.

Nie każdy pacjent powinien stosować żel Anaftin Baby. Przeciwwskazania do stosowania wyrobu medycznego Anaftin Baby obejmują
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nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników. Pacjentki spodziewające się dziecka powinny przed zastosowaniem produktu
skonsultować się z lekarzem. Wyrób medyczny Anaftin Baby może być aplikowany dziecku wyłącznie przez osobę dorosłą. Nie jest to
zabawka i nie należy pozostawiać go w rękach dziecka, gdyż może to skończyć się zadławieniem.

Skład
Poliwinylopirolidon (PVP), maltodekstryna, glikol propylenowy, PEG-40 olej rycynowy uwodorniony, aloes zwyczajny (Aloe barbadensis),
guma ksantanowa, aromat, sorbinian potasu, benzoesan sodu, wersenian disodu (EDTA), hialuronian sodu, ksylitol, chlorek cetylpirydyny,
kwas glicyryzynowy, szafran uprawny (Crocus sativus), woda.

Wskazania i działanie
Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie to bioadhezyjny żel doustny. Szybko tworzy niewidoczną warstwę chroniącą dziąsła przed uczuciem
dyskomfortu i bólu. Jego naturalne składniki pomagają zmniejszyć ból i zaczerwienienie zmienionych miejsc. Aplikator wyposażony jest
w sylikonowe wypustki, które łagodnie masują dziąsła, zmniejszając dyskomfort i objawy związane z ząbkowaniem.

Szybko łagodzi ból i dyskomfort związany z ząbkowaniem

Miękki aplikator delikatnie masuje dziąsła
Nie zawiera cukru ani środków miejscowo znieczulających
Nie zawiera alkoholu

Przeciwwskazania

Każda tubka produktu Anaftin® Baby Żel na ząbkowanie powinna być stosowana tylko przez jednego pacjenta, aby uniknąć
zanieczyszczenia aplikatora i żelu.
W przypadku ciąży przed zastosowaniem produktu należy poradzić się lekarza.

Dawkowanie
Na aplikator należy nałożyć ilość żelu wystarczającą do pokrycia zmienionej okolicy, a następnie delikatnie masować dziąsła.
Najlepiej stosować po posiłku i przed snem, aby umożliwić wytworzenie się warstwy ochronnej i uzyskać jak najdłuższą ulgę w bólu
małego pacjenta. Stosować tak często, jak to konieczne. Usuwać każdą pozostałą po użyciu ilość żelu, która mogłaby utrudnić ponowną
jego aplikację. Zakręcać po każdym użyciu.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

http://www.aptekaotc.pl
mailto:bok@aptekaotc.pl
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

