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Lietošanas instrukcija

 Spray

Anaftin® Spray palīdz atvieglot sāpes, ko iz-
raisījuši nelieli bojājumi mutes dobumā, pie-
mēram, aftoza stomatīta, aftozu čūlu, kā arī 
ortodontisko skavu un slikti pielāgotu protē-
žu izraisītu nelielu bojājumu gadījumā. Tas 
ir indicēts arī difūzu aftozu čūlu gadījumā.

Darbības mehānisms
Anaftin® Spray satur polivinilpirolidonu 
(PVP) un hialuronskābi, kas veido mutes 
dobumu izklājošu aizsargplēvīti, nodroši-
not skarto apvidu efektīvu aizsardzību un 
tādējādi atvieglojot sāpes, ko izraisa atklāti 
nervu gali. Sastāvā esošā hialuronskābe un 
alveja veicina dabīgu bojāto audu dzīšanu.

Lietošanas norādījumi
Lietojot šo preparātu pirmo reizi, noņemiet 
vāciņu un uzlieciet izsmidzināšanas spraus-
lu. Vērsiet sprauslu pret mutes dobumā 
esošo bojājumu un izsmidziniet 3 reizes vai 
tik, cik nepieciešams, lai pārklātu skarto 
apvidu. Lai sasniegtu pēc iespējas labākus 
rezultātus, neko neēdiet un nedzeriet vis-
maz 1 stundu pēc aerosola lietošanas. Ar 
sprauslu iespējams pārklāt mutes dobumā 
esošos bojājumus, lai sasniegtu maksimālu 
efektivitāti.
Lietot 3 - 4 reizes dienā vai biežāk, ja ne-
pieciešams.

Sastāvdaļas
Ūdens, propilēnglikols, polivinilpirolidons 
(PVP), maltodekstrīns, Aleo barbadensis, 
kālija sorbāts, nātrija benzoāts, PEG-40 hid-
rogenēta rīcineļļa, dinātrija EDTA, benzalko-
nija hlorīds, nātrija hialuronāts, aromātviela, 
nātrija saharīns, dikālija glicirizāts.

Uzmanību!
Anaftin® Spray lietošana ir kontrindicēta 
pacientiem, kuriem ir zināma paaugstināta 
jutība pret kādu no sastāvdaļām. Ja esat 
grūtniece, pirms preparāta lietošanas kon-
sultējieties ar ārstu. Ja Jums bieži mutes 
dobumā ir čūlas, ieteicams konsultēties ar 
ārstu.

Piesardzības pasākumi un brīdinājumi
Nelietot pēc derīguma termiņa vai tad, ja 
pudelīte izskatās bojāta vai ir konstatējama 
noplūde. Glabāt bērniem neredzamā un ne-
pieejamā vietā. Glabāt istabas temperatū-
rā, sargājot no tiešas karstuma iedarbības. 
Nesasaldēt. Izvairīties no saskares ar acīm.

Tilpums
15 ml

Ražotājs: 
Alliance Pharma Srl, 
Viale Restelli 5, 
20124 Milan, Itālija  
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12489 Berlin, Vācija
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