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INFORMAČNÍ LETÁK

Aloclair Gel s výtažkem z aloe vera působí mechanicky. Zajišťuje úlevu od 
bolesti tím, že přilne k povrchu sliznice a chrání tak poranění před dalším 
drážděním.

INdIKAcE
Aftózní vřídky, aftózní stomatitida, drobná poranění v ústech, včetně pora-
nění způsobených rovnátky nebo špatně sedícím umělým chrupem.

SLOžENÍ 
Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenovaný ricíno-
vý olej, xantanová guma, sorban draselný, benzoát sodný, benzalkonium 
chlorid, aroma, EDTA, sacharin sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrr-
hetinová, aloe barbadensis.

ZpůSOb pOužITÍ
Naneste 1 nebo 2 kapky gelu tak, aby pokryly celý vřídek nebo poraně-
ní v ústech. Vyvarujte se přímého kontaktu aplikátoru s poraněním. Aby 
se mohla vytvořit ochranná vrstva, nedotýkejte se poranění jazykem po 
dobu alespoň 2 minut. Po každém použití zavřete víčko. Použijte 3-4 krát 
denně, nebo dle potřeby. Po dobu nejméně 1 hodiny od aplikace nejezte 
ani nepijte.

KONTRAINdIKAcE
Aloclair Gel nesmí užívat pacienti se známou přecitlivělostí na kteroukoli 
složku přípravku.

VAROVÁNÍ A upOZORNěNÍ
Přípravek nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Uchovávejte za pokojo-
vé teploty. Chraňte před mrazem. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Aloclair ® je obchodní značka společnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

Výrobce: 
Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.
distributor v ČR:  
Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika
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TM

gél
INFORMAČNÝ LETÁK

Aloclair Gel obsahuje výtažok z aloe vera a má mechanický účinok. 
Zmierňuje bolesť tým, že vytvára na sliznici v ústach film, ktorým chráni 
poškodenú sliznicu pred ďalším dráždením.

INdIKÁcIE
Afty, aftózna stomatitída, malé rany, vrátane poranení spôsobených zub-
nými strojčekmi alebo zle sediacimi zubnými protézami.

ZLOžENIE 
Voda, PVP, maltodextrín, propylén glykol, PEG-40 hydrogenizovaný ricí-
nový olej, xantanová guma, sorbát draselný, benzoát sodný, benzalkóni-
um chlorid, aróma, EDTA, sacharín sodný, hyaluronát sodný, kyselina gly-
cyrhizinová, aloe barbadensis.

SpôSOb pOužITIA
Naneste 1 alebo 2 kvapky gélu tak, aby bol pokrytý celý pľuzgier ale-
bo poranené miesto. Zabráňte priamemu styku aplikátora s ranou. Mini-
málne 2 minúty sa rany nedotýkajte ani jazykom, aby sa mohol vytvoriť 
ochranný film. Po každom použití kryt zatvorte. Aplikujte 3-4 razy denne 
alebo podľa potreby. Po každej aplikácii nejedzte a nepite aspoň jednu 
hodinu.

KONTRAINdIKÁcIE
Prípravok Aloclair Gél nesmú užívať pacienti so zvýšenou precitlivenosťou 
na niektorú zložku prípravku.

VAROVANIE A upOZORNENIE
Nepoužívajte, ak je obal poškodený. Skladujte pri izbovej teplote. Chráňte 
pred mrazom. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Aloclair® je ochranná známka spoločnosti Sinclair Pharmaceuticals Limited.

Výrobca: 
Sinclair Pharma Srl, Viale Restelli 29, 20124 Milano, Italia.
Splnomocnený zástupca v SR:  
Pears Health Cyber s.r.o., Dělnická 12, 170 00 Praha 7, Česká republika
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