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Bloxgel

Tub med 15 ml
Bloxgel är en vidhäftande gel
som snabbt bildar en film på
tandköttet som kan lindra
smärta och obehag på grund
av tandsprickning hos barn.
Formuleringen innehåller hyaluronsyra och pektin, ingredienser som kan skapa en
film på de drabbade områdena. Den innehåller också
naturliga vegetala extrakt av
hög kvalitet (kronblad av Rosa
Damascena, Kamomill, Aloe
och Malva) som har lindrande
och uppfriskande verkan.
Bloxgel innehåller inte socker,
honung, aspartam, sackarin
eller andra artificiella sötningsmedel, smakämnen, alkohol,
lokalbedövningsmedel eller
parabener.
INDIKATIONER:
Bloxgel är indicerat för att
behandla symptom vid tandsprickning hos spädbarn,
särskilt för att minska smärtkänslan och rödheten i det
drabbade området.
SAMMANSÄTTNING:
Xylitol, vatten, glycerin, kronbladsextrakt av Rosa Damascena, xantangummi, hyaluronsyra, kaliumsorbat, pektin,
natriumbensoat, citronsyra,
extrakt av Rödmalva,
blomextrakt av Kamomill,
bladextrakt från aloe vera.
BRUKSANVISNING
OCH DOSERING:
Applicera tillräckligt med gel
för att täcka det drabbade
området och massera försiktigt tandköttet. Används med
fördel efter måltider och innan
sänggående för att hjälpa
bildningen av filmen och förlänga lindringens varaktighet.
Använd 3-5 gånger per dag
vid behov. Sätt på korken
efter varje användning. Använd
inom 30 dagar efter första
öppnandet. Det rekommenderas inte att produkten
används på barn under
6 månader.

SÄRSKILDA
FÖRVARINGSANVISNINGAR:
Förvaras vid högst 25 °C.
Utgångsdatumet gäller för
intakta produkter som förvarats korrekt. Använd inte efter
utgångsdatumet på förpackningen. Överskott eller utgången produkt kan kastas
bland vanligt hushållsavfall.
VARNINGAR:
Produkten är avsedd för
användning inuti munnen.
Använd inte vid överkänslighet eller allergi mot någon
av komponenterna. En vuxen
måste applicera produkten;
lämna aldrig den medicinska
utrustningen i barnets händer
för att förhindra risken för
kvävning. Använd inte produkten om behållaren, vid
första öppnandet, är skadad
eller inte är intakt. Kontrollera
före användning att produkten inte har några tecken
på skada eller slitage.
Kontakta läkare om symtomen kvarstår. Använd inte
efter utgångsdatumet som
står på kartong och tub.
Förvara produkten utom synoch räckhåll för barn.
BIVERKNINGAR:
Baserat på vetenskaplig
litteratur finns det inga kända
eller förutsägbara biverkningar
relaterade till användning av
produkten. Kontakta läkare
vid oönskade effekter under
användning.
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Bloxgel

15 ml:n pakkaus
Bloxgel on limakalvoihin
kiinnittyvä geeli. Se muodostaa
ikenen päälle nopeasti kalvon,
joka lievittää lasten
hampaiden puhkeamisesta
aiheutuvaa kipua ja
epämukavaa tunnetta. Tuote
sisältää hyaluronihappoa ja
pektiiniä, jotka muodostavat
kalvon kohdealueille. Se
sisältää myös laadukkaita
luonnonkasviuutteita
(damaskonruusun terälehtiä,

kamomillaa, aloeta ja
malvaa), joilla on rauhoittava
ja raikastava vaikutus. Bloxgel
ei sisällä sokeria, hunajaa,
aspartaamia, sakariinia tai
muita keinomakeutusaineita,
aromeja, alkoholia,
paikallispuudutteita tai
parabeeneja.
KÄYTTÖAIHEET:
Bloxgel on tarkoitettu
hampaiden puhkeamisen
aiheuttamien oireiden hoitoon
lapsilla ja erityisesti
lievittämään kipua ja
kohdealueen punoitusta.
KOOSTUMUS:
Ksylitoli, vesi, glyseriini,
damaskonruusukukkauute,
ksantaanikumi, hyaluronihappo, kaliumsorbaatti,
pektiini, natriumbentsoaatti,
sitruunahappo, malvauute,
kamomillankukkauute,
aloeuute.
KÄYTTÖ JA ANNOSTUS:
Levitä tuotetta tarpeeksi,
jotta se peittää kohdealueen,
ja hiero ikeniä varovasti.
Käytä mielellään ruokailun
jälkeen ja ennen
nukkumaanmenoa, jotta
kalvon muodostuminen
helpottuu ja kipu lievittyy
pitkäkestoisemmin. Käytä
3-5 kertaa päivässä tarpeen
mukaan. Sulje korkki jokaisen
käyttökerran jälkeen.
Käytettävä 30 päivän sisällä
ensimmäisestä avaamisesta.
Tuotteen käyttöä alle 6
kuukauden ikäisille lapsille ei
suositella.
SÄILYTYS:
Säilytä alle 25 °C:n
lämpötilassa. Viimeinen
käyttöpäivä koskee
avaamatonta ja oikein
säilytettyä tuotetta. Älä käytä
tuotetta pakkaukseen
merkityn viimeisen
käyttöpäivämäärän jälkeen.
Tuotteen jäämät tai
vanhentunut tuote voidaan
hävittää tavallisena
kotitalousjätteenä.
VAROITUKSET:
Tuote on tarkoitettu
käytettäväksi suuontelossa.

Älä käytä tuotetta, jos olet
yliherkkä tai allerginen
jollekin sen ainesosalle.
Aikuisen on huolehdittava
tuotteen levittämisestä. Älä
koskaan jätä lääkinnällistä
laitetta lapsen ulottuville
tukehtumisvaaran vuoksi. Älä
käytä tuotetta, jos sen
pakkaus on vahingoittunut
ennen ensimmäistä
avauskertaa. Varmista ennen
käyttöä, että tuotteessa ei ole
rikkoutumisen tai kulumisen
merkkejä. Jos oireet eivät
parane, ota yhteys lääkäriin.
Älä käytä tuotetta ulko- ja
sisäpakkaukseen merkityn
viimeisen käyttöpäivämäärän
jälkeen. Ei lasten ulottuville
eikä näkyville.
HAITTAVAIKUTUKSET:
Tieteellisen kirjallisuuden
perusteella tämän tuotteen
käytöllä ei ole tiedossa olevia
tai odotettuja haittavaikutuksia. Ota yhteys lääkäriin, jos
ei-toivottuja vaikutuksia
esiintyy.
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Bloxgel
15 ml tube

Bloxgel er en gel som fester
seg til slimhinnene i tannkjøttet og lindrer smerte og
ubehag som følge av tannfrembrudd hos barn. Formelen
inneholder hyaluronsyre og
pektin, som danner en film
over de aktuelle områdene.
Den inneholder også høykvalitets, naturlige, vegetabilske ekstrakter (kronblader
fra damascenerrose, kamille,
aloe og kattost) som har en
beroligende og forfriskende
virkning. Bloxgel inneholder
ikke sukker, honning, aspartam, sakkarin eller noen
andre søtningsmidler, smaksstoffer, alkohol, lokale anestesimidler eller parabener.
INDIKASJONER:
Bloxgel er indisert tilbehandling av symptomer på tannfrembrudd hos spedbarn, spesielt
for å lindre smerte og rødhet
i det aktuelle området.
Forts. på neste side

SAMMENSETNING:
Xylitol, vann, glyserin, blomsterekstrakt av damascenerrose,
xantangummi, hyaluronsyre,
kaliumsorbat, pektin, natriumbenzoat, sitronsyre, ekstrakt
av malva sylvestris, blomsterekstrakt av chamomile recutita,
bladekstrakt av aloe vera.
BRUK OG DOSERING:
Påfør nok produktmengde til
å dekke det aktuelle området
og masser tannkjøttet forsiktig.
Brukes helst etter måltider og
før leggetid for at det skal
kunne danne seg en film og for
å for at den lindrende virkningen skal vare lenger. Bruk 35 ganger per dag, etter behov.
Sett på lokket igjen etter hver
bruk. Brukes innen 30 dager
etter første åpning. Bruk av
produktet er ikke anbefalt til
barn under 6 måneder.
OPPBEVARING
OG KONSERVERING:
Oppbevares under 25 °C.
Utløpsdatoen gjelder for det
intakte produktet oppbevart
på riktig måte. Ikke bruk etter
utløpsdatoen som står på
pakningen. Rester eller
produkt utgått på dato kan
kastes sammen med vanlig
husholdningsavfall.
ADVARSLER:
Dette produktet er ment til
bruk inni munnen. Skal ikke
brukes ved overfølsomhet
overfor noen av innholdsstoffene. En voksen må påføre
produktet; barnet må aldri få
håndtere produktet grunnet
risiko for kvelning. Ikke bruk
produktet hvis tuben ved
første åpning er skadet eller
ikke er intakt. Kontroller før
bruk at legemiddelproduktet
ikke har rifter eller slitasje.
Hvis symptomene ikke bedres,
kontakt lege. Ikke bruk etter
utløpsdatoen som står på
esken og tuben. Oppbevares
utilgjengelig for barn.
BIVIRKNINGER:
Basert på vitenskapelig
litteratur finnes det ingen
kjente eller forutsigbare
bivirkninger relatert til bruken

av dette produktet. I tilfelle
av uønskede virkninger under
bruk, kontakt lege.
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Bloxgel

Tube med 15 ml
Bloxgel er en slimhindeklæbende gel, som hurtigt
danner en film på tandkødet,
som lindrer smerter og gener
på grund af tandfrembrud hos
børn. Formuleringen indeholder hyaluronsyre og pectin,
som danner en film på de
berørte områder. Gelen indeholder også naturlige planteekstrakter af høj kvalitet
(Damask-rosenblade, kamille,
aloe vera og katost), som har
lindrende og forfriskende
virkning. Bloxgel indeholder
hverken sukker, honning,
aspartam, saccharin eller
andre kunstige sødestoffer,
aromaer, alkohol, lokalbedøvende midler eller parabener.
INDIKATIONER:
Bloxgel anvendes til behandling af symptomer på tandfrembrud hos småbørn, primært til lindring af smerter og
rødme i det berørte område.
SAMMENSÆTNING:
Xylitol, vand, glycerin, Damaskrosenblomstekstrakt, xanthangummi, hyaluronsyre, kaliumsorbat, pectin, natriumbenzoat, citronsyre, katost-ekstrakt,
kamilleblomst-ekstrakt, aloe
vera-bladekstrakt.
ANVENDELSE
OG DOSERING:
Påfør tilstrækkelig gel til at
dække det berørte område,
og massér gummerne forsigtigt. For at fremme dannelsen
af filmen og forlænge den
lindrende virkning er det er
bedst at bruge gelen efter
måltiderne og inden sengetid. Anvendes 3-5 gange om
dagen efter behov. Sæt altid
hætten på efter brug.
Anvendes senest 30 dage
efter anbrud. Produktet bør
ikke anvendes til børn under
6 måneder.

OPBEVARING OG UDLØB: Opbevares ved temperaturer under
25 °C. Udløbsdatoen gælder det uåbnede produkt ved korrekt
opbevaring. Må ikke anvendes efter den påtrykte udløbsdato
på emballagen. Overskydende eller udløbet produkt kan
bortskaffes som almindeligt husholdningsaffald.
ADVARSLER: Dette produkt er til brug i munden. Må ikke
anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for et eller flere af
indholdsstofferne. Produktet skal påføres af en voksen. For at
forebygge risikoen for kvælning må det medicinske udstyr ikke
efterlades i barnets hænder. Anvend ikke produktet, hvis
beholderen er beskadiget eller brudt ved første åbning.
Kontrollér før brug, at der ikke er tegn på brud eller slitage af
det medicinske udstyr. Kontakt lægen, hvis symptomerne ikke
bliver bedre. Må ikke anvendes efter den udløbsdato, der er
angivet på æsken og tuben. Opbevares utilgængeligt for børn.
BIVIRKNINGER: Baseret på den videnskabelige litteratur er
der ingen påviste eller forventelige bivirkninger forbundet med
brug af produktet. Kontakt lægen i tilfælde af bivirkninger.
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