URGO FILMOGEL ZA AFTE
Navodilo za uporabo

URGO
Afte
Manjše ustne rane
Tekoči gel, pripravljen za takojšnjo uporabo, za oskrbo aft
(1 do 2 afti, premera manj kot 1 cm)
in manjših ran na ustni sluznici.
Kaj je afta?
Je površinska poškodba ustne sluznice, ki se odraža z bolečo razjedo bele barve z ostrimi
robovi in je obkrožena s svetlo rdeče obarvano sluznico. Vzroki za nastanek aft so slabo
poznani, čeprav nekateri dejavniki lahko pospešijo njihovo pojavnost: dednost, nekatera
hrana, fizikalna poškodba (grizenje ustne sluznice, zobne proteze), nekatera zdravila, stres ali
hormoni.
Kako Urgo filmogel za afte deluje?
Ob nanosu filmogela se ustvari vidna, tanka in prožna zaščitna plast, ki:
 IZOLIRA afto pred hrano in slino do 4 ure
 OLAJŠA bolečino hitro in trajno
 POSPEŠUJE CELJENJE
Navodila za uporabo:
Obrišite eno stran lopatice ob rob stekleničke.
Z drugo stranjo lopatice potegnite čez prizadeto mesto, da razmažete filmogel čez celotno
površino afte ali manjše rane.
Počakajte 10 sekund, da se posuši, nato zaprite usta; nastala bo vidna filmska plast.
Če imate občutek, da afta ali ustna rana nista povsem pokriti, postopek ponovite.
Urgo filmogel za afte nanesite na prizadeto mesto po potrebi do 4-krat na dan, najbolje pred
obrokom, dokler se poškodba popolnoma ne zaceli (3 do 5 dni).
Dokler je filmska obloga vidna, novo nanašanje ni potrebno.
Zaradi vsebnosti alkohola v filmogelu se plastična lopatica ob vsakem stiku s stekleničko
razkuži in jo zato po uporabi ni treba očistiti.
Sestavine:
Derivat celuloze, mineralna kislina, karboksilne kisline, alkohol, voda, aroma, sukraloza.

Kontraindikacije:
Ne uporabljajte pri večjih aftah (premera več kot 1 cm) ali herpetiformisu (številčne drobne
ustne razjede), ki jih mora pregledati zdravnik.
Ne nanašajte na okužene rane, opekline ali globoke rane (krvaveče razjede).
Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na derivate salicilne kisline.
Študije pri nosečnicah in doječih materah niso bile narejene, zato uporaba izdelka pri teh
dveh skupinah ni priporočljiva.
Opozorila:
Po vsaki uporabi stekleničko dobro zaprite.
Priporočljivo je, da filmogel porabite v šestih mesecih po prvem odprtju stekleničke.
Izdelek nanašajte samo na sluznico ustne votline.
Uporaba izdelka lahko povzroči prehoden neprijeten občutek v ustni votlini ali rahlo
ščemenje.
Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 6 let.
Filmska plast se odlušči sama. Ne poskušajte je odluščiti na silo.
Če po petdnevni uporabi izdelka ne opazite izboljšanja, se posvetujte z zdravnikom.
Shranjujte nedosegljivo otrokom!
Izdelka ne zaužijte.
Med uporabo izdelka, oziroma dokler se povsem ne posuši, ne smete kaditi. Prav tako ne
smete kaditi v bližini odprte stekleničke.
Če ste v dvomih, se posvetujte s farmacevtom.
Pri ustnih ranah, nastalih zaradi nošenja zobnega aparata, je uporaba izdelka mogoča, če ga z
zobnim aparatom ne prekrijete.
Shranjevanje:
Ne uporabljajte po datumu izteka roka uporabnosti, navedenem na embalaži.
Shranjujte ločeno od odprtega plamena ali virov vžiga.
Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.
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