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Instrucţiuni de utilizare 

Anaftin® Baby  

Gel gingival  

Anaftin® Baby Gel gingival este un gel oral bioadeziv. Acesta formează rapid o peliculă invizibilă care protejează gingia de 

disconfort şi durere. Componentele sale naturale contribuie la reducerea durerii şi a roşeţei în zonele afectate.  

Aplicatorul este prevăzut cu perii din silicon care masează uşor gingiile ameliorând astfel disconfortul şi simptomele asociate 

erupţiei dentare. 

      

- IMAGINEA PRODUSULUI – 

Anaftin® Baby Gel gingival nu conţine anestezice locale, medicamente, alcool sau zahăr. 

Anaftin® Baby Gel gingival nu produce o senzaţie de arsură la aplicare şi are un gust plăcut de banane. 

Instrucţiuni de utilizare: 

Aplicaţi o cantitate suficientă de gel pentru a acoperi zona afectată şi masaţi uşor gingia cu aplicatorul. 

Este preferabil ca gelul să fie aplicat după mese şi înainte ca bebeluşul să adoarmă pentru a stimula formarea peliculei şi a 

prelungi ameliorarea durerii micilor pacienţi. Utilizaţi ori de câte ori este necesar. După fiecare utilizare, înşurubaţi la loc capacul. 

Îndepărtaţi orice rest de produs care ar putea împiedica următoarea aplicare a gelului.  

Compoziţie: 

Apă, PVP, maltodextrină, propilenglicol, ulei de ricin hidrogenat PEG-40, Aloe barbadensis, gumă xantan, aromă, sorbat de 

potasiu, benzoat de sodiu, EDTA disodic, hialuronat de sodiu, xilitol, clorură de cetilpiridiniu, acid gliciretinic, Crocus sativus 

Precauţii: 

Fiecare tub de Anaftin® Baby Gel gingival trebuie utilizat la un singur pacient pentru a evita contaminarea încrucişată a 

aplicatorului şi a gelului. Utilizarea Anaftin® Baby Gel gingival este contraindicată în cazul pacienţilor cu istoric cunoscut de 

reacţii de hipersensibilitate la oricare dintre excipienţii produsului. Dacă sunteţi gravidă, cereţi sfatul medicului. 

Atenţionări şi precauţii: 

ATENŢIE: 

 

 

 

 

 

 

Content: 

Produsul trebuie aplicat numai de către o persoană adultă. 

Acest dispozitiv medical nu este o jucărie! NU lăsaţi copilul să se joace cu el! Risc de înecare! 

Verificaţi dispozitivul medical înainte de a-l utiliza, urmărind orice semn de uzură şi aveţi grijă ca pe durata aplicării gelului nicio 

parte a capului aplicator să nu se detaşeze accidental. Dacă se întâmplă acest lucru, nu mai utilizaţi dispozitivul. 

Nu încercaţi să reasamblaţi piesa detaşată.  

Nu mai utilizaţi dispozitivul după epuizarea cantităţii de gel. 

A nu se utiliza după data de expirare sau în cazul în care tubul pare deteriorat sau curge. A se păstra la temperatura camerei, ferit 

de căldura directă. 

A nu se congela. 
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A nu se lăsa la vederea şi îndemâna copiilor. 

 

Conţine: 

10 ml 
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