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Üretici: Sinclair Pharma Srl, 
Viale Restelli 29, 20124 Milano, İtalya

Aftadur® Plus Rinse Avicenna Farma A.Ş.’nin tescilli markasıdır.

TR GB

Endikasyonları: Aftadur® Plus Jel, aftöz ülserler, aftöz stomatit, küçük lezyonlar, ortodontik 
teller ve rahatsızlık veren protezlerden kaynaklanan sürtünme ve travmatik ülserler için endikedir.

Aftadur® Plus Jel ağız boşluğunda  aft nedeniyle açığa çıkmış sinir uçlarının üzerini koruyucu bir 
film  tabakası ile kaplayarak işlev görür. Böylece daha fazla tahrişi önler ve acı hissinin 
giderilmesini sağlar. İçerdiği hiyalüronik asit ve Aloe vera zarar görmüş dokunun doğal 
iyileşmesini destekler. Aftadur® Plus Jel yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilir.

Kullanım talimatı: Ağız ülserinin veya lezyonun üzerini tamamen kaplayacak şekilde 1-2 damla 
Aftadur® Plus Jel uygulayın. Jeli uygulamakta kullanılan aplikatörün lezyonla direkt 
temasınından kaçının. Koruyucu film oluşana kadar en az 2 dakika kadar dilinizle lezyona 
dokunmayın. Her uygulamadan sonra ürünün kapağını kapatın. Günde 3-4 kez veya ihtiyaç 
duydukça kullanabilirsiniz. Uygulamanın üzerinden en az 1 saat geçinceye kadar herhangi bir 
şey yemeyin veya içmeyin.

İçeriği: Su, polivinolprolidon (PVP), maltodekstrin, propilen glikol, PEG-40 hidrojenlenmiş Hint 
yağı, ksantam özütü, potasyum sorbat, sodyum benzoat, sodyum hiluronat, aroma, 
benzalkonyum klorür, disodyum EDTA, sodyum sakkarin, dipotasyum glycyrrhizate, aloe vera.

Uyarı: Aftadur® Plus Jel içeriğindeki maddelerden herhangi birine karşı aşırı duyarlılığı olan 
hastalarda kontrendikedir.

Önlemler & Uyarılar: Ambalajı bozulmuş ürünleri kullanmayınız. 
Oda sıcaklığında saklayınız. Soğutucuda saklamayınız. Çocuklardan uzak tutunuz.

Muhteviyatı: Her bir ambalajda 8 ml jel bulunur.

Aftadur® Plus Gel works by forming  a protective film in the oral cavity that covers the exposed 
nerves endings of the lesion (aphthas) thus avoiding further irritation and reducing pain. The 
hyaluronic acid and the Aloe vera in the formulation support  the natural healing of damaged 
tissues.

Aftadur® Plus Gel is indicated for aphthous ulcers, aphthous stomatitis, minor lesions, chafing 
and traumatic ulcers caused by braces and ill-fitting dentures.

Instructions for use: Apply 1 or 2 drops of gel so as to cover the whole mouth ulcer or lesion. 
Avoid direct contact of the applicator with the lesion. Do not touch the lesion with the tongue for 
at least 2 minutes so as to allow for the protective film to form. Close the cap after each 
application. Use 3-4 times a day, or as needed and avoid eating or drinking for at least 1 hour 
after application.

Ingredients : Aqua, polyvinylpyrrolidone (PVP),  maltodextrin, propylene glycol, PEG-40 
hydrogenated castor oil, xanthan gum, potassium sorbate, sodium benzoate, sodium 
hyaluronate, aroma,  benzalkonium chloride, disodium EDTA , sodium saccharin, dipotassium 
glycyrrhizate, aloe barbadensis.

Cautions : The use of Aloclair Plus Gel is contraindicated in  patients with a known history of 
hypersensitivity to any of the ingredients.

Precautions and warnings : Do not use the product if the package appears damaged. Store at 
room temperature. Do not freeze. Keep out of the reach of children.

Distributor: Avicenna Farma Dış Ticaret ve Pazarlama A.Ş. 
Şerifali Mah. Bayraktar Bulvarı, Söyleşi Sk. No:6 
34775 İstanbul/Türkiye  www.avicennafarma.com www.aftadur.com

Manufacturer: Sinclair Pharma Srl, 
Viale Restelli 29, 20124 Milano, İtalya

Contents : 8 ml


