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Aftadur® Plus Sprey, tahriş olmuş bölgelerde mekanik bir bariyer oluşturarak ağız boşluğunda mukozaya 
yapışan koruyucu bir film tabakası meydana getirir. Böylece açığa çıkmış sinir uçları nedeniyle oluşan acı 
hissinin giderilmesini sağlar.

Aftadur® Plus Sprey, tedaviyi destekler ve aftöz stomatit, aftöz ülserler, ortodontik teller ve rahatsızlık veren 
protezlerden kaynaklanan travmatik lezyonlar gibi ufak lezyonlar nedeniyle ağızda oluşan acının 
giderilmesinde yardımcı olur. Ayrıca ağız içine yayılmış aftöz ülserler için de endikedir. İçerdiği hiyalüronik 
asit ve Aloe vera doğal iyileşme sürecini destekler. 
Aftadur® Plus Sprey yetişkinlerde ve çocuklarda kullanılabilir.

Kullanım talimatı: Ürünü ilk kez kullanacaksanız öncelikle kapağı çıkartıp, yerine sprey başlığını takın. 
Spreyi bu başlık yardımıyla direkt ağız içindeki lezyon üzerine 3 kez veya tahriş olan bölgeyi kaplayacak 
şekilde ihtiyacınız olduğu kadar sıkın. Solüsyon püskürtülerek uygulandığında lezyonun üzerini daha iyi 
kaplayacağı için maksimum etki sağlayacaktır. Aftadur® Plus Sprey yutulması durumunda herhangi bir 
tehlikeye yol açmaz. 

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

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

Önlemler & Uyarılar: Son kullanma tarihi geçmişse, şişe açılmışsa veya sızıntı varsa kullanmayınız. 
Çocukların erişebileceği yerlerden uzak tutunuz. Gözle temas ettirmeyiniz. Oda sıcaklığında, doğrudan 
güneş ışığına maruz kalmayacak şekilde saklayınız.

Muhteviyat: Her bir şişede 15 ml solüsyon bulunur.

Türkiye tek temsilcisi ve ithalatçısı:
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

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

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

Aftadur® Plus Sprey Avicenna Farma A.Ş.’nin tescilli markasıdır.
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Aftadur® Plus Spray forms a protective film which adheres on the oral cavity affording a mechanical barrier 
to the affected areas thus relieving the pain caused by exposed nerve endings.
Aftadur® Plus Spray   promotes healing and helps in the management of pain caused by small lesions in the 
mouth  such as those due to aphthous stomatitis, aphthous ulcers, small lesions caused by braces and 
ill-fitting dentures. It is also indicated for diffuse aphthous ulcers. The hyaluronic acid and the Aloe vera in the 
formulation support the natural healing process.

Instructions for use: When using the product for the first time take the top off and apply vaporizer. Direct the 
vaporizer towards the lesion inside the mouth and spray three times or as needed to cover the affected area. 
The vaporizer allows the product to cover the oral lesions with maximum efficiency. Aftadur® Plus Spray is 
safe if ingested.

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

Cautions: The use of Aftadur® Plus Spray  is contra-indicated in any patient with a known history of 
hypersensitivity to any of the ingredients.

Precautions and warnings: Do not use after the expiry date or  if the bottle is opened or leaking. Keep out 
of the reach of children. Avoid contact with eyes. Store at room temperature, out of direct sunlight.

Contents : 15 ml
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