ГЕЛ Х
Орален спрей
Лечение на симптоми свързани с орален мукозит.
Оралният мукозит и стоматит са възпаления на устната кухина, обикновено придружени от
еритематозни лезии и понякога от язвени поражения, които са толкова болезнени, че затрудняват
дъвченето и гълтането.
Гел Х орален спрей действа механично, чрез прилепване към лигавицата на устната кухина. Показан e
за овладяване и облекчаване на болката и успокояване на наранявания, причинени от химиотерапия
и/или лъчетерапия. Не съдържа алкохол.
Указания за употреба: Махнете капачката и поставете накрайника. Насочете накрайника към лезията
в устата и напръскайте три пъти. Използвайте три пъти на ден. Избягвайте приема на твърди или течни
храни, в продължение на поне един час след всяко приложение.
Състав: Вода, Натриев захарин, ПВП, Таурин, Цинков глюконат, ПЕГ-40 хидрогенирано рициново
масло, Пулулан, Аромат. Не използвайте ГЕЛ Х, ако имате известна алергия към някоя от съставките.
Предупреждения и предпазни мерки: Не използвайте ГЕЛ Х, ако опаковката е отворена или
повредена. Затворете бутилката след употреба. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се
съхранява под 30 °С, далеч от източник на топлина.
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ГЕЛ Х
Орален гел
Лечение на симптоми свързани с орален мукозит.
Оралният мукозит и стоматит са възпаления на устната кухина, обикновено придружени от
еритематозни лезии и понякога от язвени поражения, които са толкова болезнени, че затрудняват
дъвченето и гълтането.
Гел Х действа механично, чрез прилепване към лигавицата на устната кухина. Показан e за овладяване
и облекчаване на болката и успокояване на наранявания, причинени от химиотерапия и/или
лъчетерапия. Също така може да се използва за профилактика преди химиотерапия и/или лъчетерапия
за защита на устната лигавица.
Гел Х е лепкав гел създаден за лечението на разранявания на устната лигавица. Той образува защитен
филм, който прилепва към мукозната повърхност, предпазвайки я от допълнително дразнене и помага
за бързо облекчение на болката. Гел Х притежава и отлично овлажняващо действие.
Указания за употреба: Изплакнете устата с 15 ml от продукта в продължение на поне 1 минута, за да
се получи контакт между продукта и лигавицата на устната кухина и да се образува защитен филм.
Избягвайте приема на твърди или течни храни, в продължение на поне един час след всяко приложение.
Използвайте 2/3 пъти на ден.
Готов за употреба.
Състав: Вода, ПВП, Таурин, Цинков глюконат, ПЕГ-40 хидрогенирано рициново масло, Натриев
захарин, Натриев хидроксид, Аромат. Не използвайте ГЕЛ Х, ако имате известна алергия към някоя
от съставките.
Предупреждения и предпазни мерки: Не използвайте ГЕЛ Х, ако опаковката е отворена или
повредена. Затворете бутилката след употреба. Да се съхранява на място недостъпно за деца. Да се
съхранява под 30 °С, далеч от източник на топлина.
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