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Vartojimo nurodymai 

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams 
 

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams yra lipnus biologinis burnos gleivinės gelis. Jis greitai suformuoja nematomą plėvelę, 

kuri apsaugo dantenas nuo diskomforto ir skausmo. Natūralios sudėtyje esančios medžiagos pažeistose dantenų vietose 

padeda malšinti skausmą ir paraudimą. 

Pridedamas aplikatorius su silikoniniais šereliais švelniai masažuoja dantenas, todėl palengvėja su dantukų kalimusi susijęs 

diskomfortas ir simptomai. 

 

– GAMINIO PAVEIKSLĖLIS – 

 

Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams sudėtyje nėra vietiškai veikiančių anestetikų, vaistų, alkoholio ar cukraus. 

 

Užteptas Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams nesukelia deginimo pojūčio ir yra malonaus bananų skonio. 

 

Vartojimo nurodymai 

Ant pažeistos vietos užtepkite pakankamai gelio ir aplikatoriumi švelniai masažuokite dantenas. 

Gelį pageidautina tepti kūdikiui pavalgius ir prieš užmiegant, kad geriau susidarytų plėvelė ir ilgesnį laiką būtų malšinamas 

skausmas. Vartokite taip dažnai, kiek reikia. Kiekvieną kartą patepę užsukite kamštelį. Pašalinkite visus gelio likučius, kurie 

galėtų kitą kartą trukdyti tinkamai naudoti gelį. 

Sudėtis 

Vanduo, polivinilpirolidonas (PVP), maltodekstrinas, propileno glikolis, PEG-40 hidrintas ricinų aliejus, tikrasis alavijas (Aloe 

barbadensis), ksantano derva, kvapioji medžiaga, kalio sorbatas, natrio benzoatas, dinatrio EDTA, natrio hialuronatas, ksilitolis, 

cetilpiridinio chloridas, gliciretino rūgštis, daržinis krokas (Crocus sativus). 

Įspėjimai 

Kad būtų išvengta aplikatoriaus ir gelio kryžminio užteršimo, vieną Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams tūbelę gali naudoti 

tik vienas pacientas. Anaftin® Baby gelis dygstant dantukams negalima vartoti pacientams, kuriems nustatytas padidėjęs 

jautrumas bet kuriai priemonės sudėtyje esančiai medžiagai. Jei esate nėščia, prieš vartodama priemonę pasitarkite su 

gydytoju. 

Atsargumo priemonės ir perspėjimai 

DĖMESIO! 

 

 

 

 

 

 

Talpa: 

Gelį turėtų užtepti tik suaugusieji 

Ši medicinos priemonė nėra žaislas! NIEKADA jo neduokite vaikui į rankas. Užspringimo pavojus! 

Prieš naudodami medicinos priemonę apžiūrėkite, ar nėra nusidėvėjimo požymių. Užtepdami gelį būkite atidūs, kad neatsiskirtų 

aplikatoriaus galvutės detalės. Jei taip atsitiktų, daugiau jo nenaudokite. 

Atsiskyrusios dalies nemėginkite prijungti. 

Pasibaigus geliui priemonės daugiau nenaudokite. 

Nevartokite pasibaigus galiojimo laikui arba jei tūbelė yra pažeista ar nesandari. Laikykite kambario temperatūros sąlygomis, 

atokiau nuo tiesioginių šilumos šaltinių. 

Neužšaldykite. 
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Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 

 

Viršutiniai dantukai 8–12 mėnesiai 

9–13 mėnesiai 

16–22 mėnesiai 

13–19 mėnesiai 

25–33 mėnesiai 

Apatiniai dantukai 23–31 mėnesiai 

14–18 mėnesiai 

17–23 mėnesiai 

10–16 mėnesiai 

6–10 mėnesiai 

 

Talpa 

10 ml 

 

Gamintojas: Alliance Pharma Srl., Viale Restelli 5, 20124 Milanas, Italija CE 0373 

Platintojas: BERLIN-CHEMIE AG (MENARINI GROUP), Glienicker Weg 125, 12489 Berlynas, Vokietija 

Peržiūrėta 2016 m. rugsėjį 
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