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ústní voda
INFORMAČNÍ LETÁK
Indikace
Ústní voda Aloclair vytváří ochrannou vrstvu, která přilne ke sliznici v ústní
dutině. Vytváří tak mechanickou bariéru pro krytí postižených míst. Aloclair pomáhá při zvládání bolesti způsobené podrážděním v ústech: aftózní stomatitidě, aftózními vřídky, malými poraněními, včetně poranění způsobených rovnátky nebo špatně sedícím umělým chrupem. Rovněž je
indikován na difúzní aftózní vřídky. Použití Aloclairu je kontraindikováno
u pacientů se známou přecitlivělostí na kteroukoli složku přípravku.
Složení
voda, maltodextrín, propylén glykol, polyvinylpyrolidon (PVP), aloe barbadensis, sorban draselný, benzoát sodný, hydroxyetylcelulóza, PEG-40 hydrogenovaný ricínový olej, edetát dvojsodný, benzalkonium chlorid, aroma,
sacharin sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrrhetinová.
Způsob použití
Naplňte odměrné víčko po značku 10 ml. Ústa proplachujte po dobu nejméně jedné minuty, poté vyplivněte. Používejte 3-4 krát denně, nebo dle
potřeby. Aloclair je bezpečný v případě polknutí.
Varování a upozornění
Nepoužívejte, pokud byla lékovka otevřená nebo netěsní. Uchovávejte
mimo dosah a dohled dětí. Skladujte za pokojové teploty mimo přímé
sluneční světlo.
Obsah: 60 ml
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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ústna voda
INFORMAČNÝ LETÁK
Indikácia
Ústna voda Aloclair tvorí ochranný film, ktorý pokryje ústnu dutinu
a vytvorí tak pre postihnutú oblasť mechanickú bariéru. Aloclair zmierňuje bolesť spôsobenú dráždením v ústach: aftózna stomatitída, aftózne
vredy, malé rany spôsobené zubnými strojčekmi a zle sediacimi zubnými
protézami. Odporúča sa aj na roztrúsené aftózne vriedky. Aloclair nesmú
užívať pacienti so známou precitlivenosťou na niektorú zložku prípravku.
Zloženie
voda, maltodextrín, propylén glykol, polyvinylpyrolidon (PVP), aloe barbadensis, sorbát draselný, benzoát sodný, hydroxyetylcelulóza, PEG-40 hydrogenizovaný ricínový olej, edetát dvojsodný, benzalkónium chlorid, aróma,
sacharín sodný, hyaluronát sodný, kyselina glycyrhizinová.
Spôsob použitia
priloženú odmerku naplňte po značku 10 ml. Ústa vyplachujte asi minútu
a potom vypľujte. Aplikujte 3-4 razy denne alebo podľa potreby. V prípade prehltnutia nie je Aloclair nebezpečný.
Varovanie a upozornenie
Nepoužívajte, ak je fľaštička poškodená alebo netesní. Skladujte pri izbovej teplote mimo slnečného svetla. Uchovávajte mimo dosahu detí.
Obsah: 60 ml
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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