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

Endikasyonlar
TANTU APHTHAE, ağızdaki 
aftların, aftlı ülserlerin, 
ortodontik aparatlar, sabit 
veya hareketli protezlerle 
temas sebebiyle oluşan küçük 
yaraların tedavisinde kullanılan 
bir tıbbi cihazdır. Jel formu, 
doz ölçülü ağzı sayesinde, 
özellikle bölgesel ve gözle 
görünebilen aftların sebep 
olduğu yaralar için uygundur. 
Ağız boşluğundaki yaraları 
yabancı cisimlerle temastan 
koruyan “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, 6 yaş ve üzeri
çocuklar için uygundur.
Alkol içermez. Yanma yapmaz.

Bileşimi
Demirhindi’nin titre ve 
standardize edilmiş ekstresi 
Xyloglucan
Centella asiatica glikozitleri, 
Aloe vera polisakkaritleri, 
Bitkisel gliserin, Pantenol, Su, 
Maltodekstrin, Polivinilpirolidon, 
Karboksimetilselüloz, Nane 
esansı yağı, Etoksillenmiş 
hidrojene hint yağı, Sitrik asit, 
Potasyum sorbat, Sodyum 
benzoat, Sodyum EDTA, 
hidroksipropil metilselüloz, 
Sukraloz.

Dozaj ve kullanım talimatları
Aplikatör ile direkt temastan 
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kaçınarak, tüm yarayı 
kaplayacak şekilde bir ya da 
iki damla jel uygulayınız. 
Eğer yara zor ulaşılabilen bir 
yerdeyse, jeli temiz parmağınız 
veya bir gazlı bez yardımıyla 
uygulayınız.
Ürünün koruyucu tabaka 
oluşturabilmesi ve yaranın 
üzerinde olabildiğince uzun 
süre kalabilmesi için dilinizle 
en az iki dakika dokunmayınız. 
Günde 3-4 defa veya ihtiyaca 
göre daha fazla uygulayınız. 
Sürekli olarak 30 günden daha 
fazla kullanmayınız.
Ürünü daha etkili hale 
getirmek için, uyguladıktan 
sonra en az bir saat yiyecek 
ve içecek tüketmeyiniz.

Uyarılar
• Bileşenlerden birine  

hassasiyetiniz veya alerjiniz 
varsa kullanmayınız.

• Her kullanımdan sonra  
kapağını kapatınız.

• 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.

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

Revizyon: Aralık 2019

Üretici:
A.C.R.A.F. S.p.A. Viale Amelia, 
70 - 00181 ROMA - İTALYA
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Angelini İlaç San. ve Tic. A.Ş
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