
Vevőtájékoztató 

GINGISOL 
kamilla kivonatot és szegruszeg olajat tartalmazó 
FOGÍNY ÉS SZÁJÁPOLÓ OLDAT - 10 ml 

Az optimális hatás érdekében azonban elengedhetetlen 
a készítmény körültekintő, előírásszerü alkalmazása. 
Tartsa meg ezt a tájékoztatót, mert a benne szereplő in
formációkra a későbbiekben is szüksége lehet. 

Hatására vonatkozó adatok: a készítmény a száj
nyálkahártya és a fogíny ápolására alkalmas. A készít
ményben található hatóanyagok (kamilla, mentol, 
szegfiíszeg) - a népi gyógyászatban - gyulladás
csökkentő, hüsítő, összehúzó és fertőtlenítő hatásukról 
ismertek. 

Mi a hatóanyaga? 
Egy kiszerelés egységre (10 ml) vonatkozóan: 3,9 gr 
kamilla kivonat (Chamomillae tinctura), 0,39 gr 
szegfiíszegolaj (Caryophylli aetheroleum) 

Mit tartalmaz még a készítmény? 
Egy kiszerelés egységre (10 ml) vonatkozóan: 3,76 gr 
glicerin, 1,9 gr alkohol (min. 38 v/v%), 0,02 gr vanilin, 
0.016 gr mentol (Menthoium racemicum), 0,014 gr 
kámfor (Camphora racemicum) 

Mikor ajánlott a készítmény alkalmazása? 
Bármilyen okból kialakuló fogíny problémák (pl. pro
tézis, híd, korona okozta feltörés, irritáció), valamint a 
száj nyálkahártya ápolására használható. 

Mikor nem szabad a készítményt alkalmazni? 
Amennyiben nem ismeri a problémák okát, ill. nyílt 
vérző fogíny és szájnyálkahártya esetén ne alkalmazza 
a készítményt. 

Alkalmazható-e a készítmény gyermekeknél? 
Gyermekeknél 3 éves kortól alkalmazható. 

Alkalmazható-e a készítmény más készítményekkel 
együtt? 
Egyéb, más a fogíny és a szájnyálkahártya helyi 
kezelésére alkalmas szerrel együtt ne alkalmazza. 
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Mit kell megfontolni a terhesség és a szoptatás alatt? 
Ezen élethelyzetekben a készítmény alkalmazására 
vonatkozóan til tás nem ismert, ha csak Önnek nincs 
egyéni túlérzékenysége a készítmény összeievöivel 
sZémben. A terhesség első trimeszterében lehető l eg ne 
alkal mazza. 

Hogyan és mikor kell a készítményt alkalmaznía? 
Kis méretű (pl. fogpiszkálóra tekert) vattatampont ned
vesítsen át az oldattal (3-4 csepp) és az érintett 
területeket naponta 2-4 alkalommal kenje be. A készít
ményt mind ig fogmosás és azt követő alapos öblítés 
után használja. A készítmény fogelszíneződés t nem 
okoz. 

Milyen nem kívánt hatást válthat kí a készítmény? 
Érzékenyegyéneknél túlérzékenységi reakció (pl: bőr
pír, égő-viszkető érzés stb.) el őfordulhat. Hosszan tanó 
alkalmazása során a készítmény kámfor tartalma a 
szájnyálkahanyáján elváltozást okozhat. 

Mire kell ügyelnie a készítmény alkalmazása során? 
- Alkalmazását mindíg fogmosás után és alapos öblítés 

után végezze és lehetőleg \'í-2 óra elteltével fogyasz
szon ételt, italt. 

- Nyíl t-, vérző sebre ne alkalmazza a készitményt! 
- Gyennekeknél felnő tt felügyelete mellett alkalmazza. 

Mennyi ideig alkalmazható a készítmény? 
Gyennekeknél fogzás idején alkalomszerüen. Felnőt
teknél a fogi ny problémák megszűnéséig, de legfeljebb 
egy hétig. 

Hogyan tárolja a készítményt? 
Száraz helyen, szobahömérséklet~n (lS-25 0 C) 
tárolandó. Gyennekck elől gondosan elzárandó! 

Gyártja és forgalmazza: 
MediLine Üzletház Kft. 
11 39, Budapest Csizma u.4 . 
(36 I) 239 1828, www.llledílíne.hu 
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