
Protefix® Протект гел Инструкция за употреба !

Моля, прочетете внимателно!
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Protefix® Протект Гел подпомага бързото 
зарастване на рани в устната кухина.

Начин на употреба:

Изплакнете устата. Aко е необходимо, премах-
нете остатъците от фиксиращи продукти за 
протези.

Изстискайте малко количество Protefix® 
Протект гел, приблизително колкото големината 
на грахово зърно, и с помощта на чист памучен 
тампон или с пръст нанесете върху засегнатата 
зона 3 – 4 пъти дневно, като леко масажирате. 

Моля, постарайте се да разнесете образувания 
протективен филм колкото е възможно равно-
мерно за максимално продължителен ефект. 

Изчакайте 15 мин. преди да приемате храна и 
течности.

Не изплаквайте устата си веднага след прилага-
не на протективния гел.

Противопоказания:

Свръхчувствителност към някоя от съставките.

Нежелани реакции:

Protefix® Протект гел трябва да се използва 
спрямо посочените показания, но не може да 
замести консултация с лекар.

Когато симптомите продължат повече от 5 дни 
или настъпи влошаване (особено кървене или 
инфекции), трябва да се потърси консултация 
с лекар или стоматолог. Ако се подозира 
реакция на свръхчуствителност, задължително 
прекратете употребата на продукта и потър-
сете консултация с лекар. Когато се прилага 
на твърде голяма повърхност, е възможно да 
окаже ефект върху действието на фиксиращи 
продукти.

Внимание! Моля, прочетете следните предупреждения:

l  Използвайте Protefix® Протект гел само при посочените показания
l  Плътно затваряйте тубата след употреба, пазете отвора чист и сух
l  Съхранявайте далеч от деца
l  Не използвайте след изтичане срока на годност

Състав: 
Protefix® Протект гел 
съдържа:
Глицерол-оксид-триестер 
(TGO),  безводен 
колоидален силициев 
диоксид, захарин - натрий, 
ароматизант.



Protefix® Протект гел е медицинско изделие, което се прилага при възпаления на лигавицата 
на устата като афти и рани, които могат да бъдат причинени и от ортодонтски апарати, 
зъбни протези и др. Съдържа Глицерол-оксид-триестер (TGO), който се добива от специална 
растителна мазнина по нов, патентован метод.

Protefix® Протект гел: 

Създава протективен филм, който предпазва раната от външни механични и  
химични дразнения
Успокоява болката
Ускорява зарастването на рани в устната кухина
Протективният филм стимулира регенерацията на околните клетки, което подпомага 
заздравителния процес и увеличава устойчивостта на лигавицата.
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