
 

TANTU APHTHAE - GARGARA
120 ml
Ağızdaki aftlar ve küçük yaralar.
Ağrıyı hafifletir.
Hızlı iyileşme sağlar.
6 saate kadar uzun süren etki.

Endikasyonlar
TANTU APHTHAE, ağızda aftların, aftlı ülserlerin, 
yaygın yaraların, ağız boşluğu tahrişlerinin ve 
ortodontik aparatlar, sabit veya hareketli 
protezlerle temas sebebiyle oluşan küçük 
yaraların tedavisinde kullanılan bir tıbbi cihazdır. 

Gargaranın sürekli kullanımı, ağız boşluğunun 
tamamında, ortodontik aparatlar, sabit ve 
hareketli protezlerin neden olduğu tekrarlayan 
yaraların önlenmesine yardımcı olur. 
Ağız boşluğundaki yaraları yabancı cisimlerle 
temastan koruyan ve altı saate kadar devam 
eden “bariyer etkili” bir koruyucu tabaka 
oluşturarak ağrıyı hızlı bir şekilde azaltır ve 
daha fazla tahriş riskini önler.

Aftların, aftlı ülserlerin ve yaraların üzerini 
kaplayarak, dış etkenlerle, kimyasal, mekanik 
ve termal uyarıcılarla teması 
kısıtlar ve aftların iyileşme sürecini hızlandırır.

İşlevsel bileşenleri sayesinde yaraların kabuk 
bağlamasını sağlar ve iyileşme sürecini 
hızlandırır. Yanmayı azaltır.
Yetişkinler, 8 yaş ve üzeri çocuklar için 
uygundur.
Alkol içermez. Yanma yapmaz.

Bileşimi
Bitkisel gliserin, Demirhindi’den elde edilen 
Xyloglukan, Centella asiatica glikozitleri, Aloe 
vera (Aloe vera L., özü jeli) 200:1 kuru ekstrakt, 
Pantenol, Su, Etoksillenmiş hidrojene hint yağı, 
Hidroksipropil metilselüloz, Sodyum benzoat, 
Nane esansı yağı, Potasyum sorbat, Sitrik asit.

Dozaj ve kullanım talimatları
Kullanmadan önce ürünü çalkalayınız. 
Bir hafta boyunca veya şikayetler bitene kadar, 
günde 2-3 defa veya ihtiyaca göre daha fazla, 
tercihen dişleri fırçaladıktan sonra,10ml ürünle 
gargara yapınız.
En az 30 saniye boyunca ağızda çalkalayınız.
Ürün kullanıma hazırdır. 
Su ilave etmeyiniz. Sürekli olarak 30 günden 
fazla kullanmayınız.
Ürünü daha etkili hale getirmek için, 
uyguladıktan sonra en az bir saat yiyecek ve 
içecek tüketmeyiniz.

Uyarılar
• Kullandıktan sonra şişeyi iyice kapatınız.
• Bileşenlerden birine hassasiyetiniz veya  

alerjiniz varsa kullanmayınız.
• Ambalajın üzerinde belirtilen son kullanma 

tarihinden sonra kullanmayınız.
• Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız. 
• Ambalajı hasar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Son kullanma tarihi, ambalajı açılmamış ve 
uygun şekilde saklanan ürün için geçerlidir.
Işıktan koruyarak, serin ve kuru bir yerde oda 
sıcaklığında orijinal ambalajında saklayınız.
Ambalajda 120 ml’lik bir şişe ve dozajlı ölçek 
(CE 0373 tıbbi cihaz) bulunur.

TANTU APHTHAE’ın mevcut formları:
• GARGARA:  120 ml’lik şişe
• SPREY:  20 ml’lik şişe
• JEL: 8 ml’lik tüp
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