A CARBOSAN GÉL AZ AJAKFÁJDALMAK – PL. LÁZ KIVÁLTOTTA,
HERPESZVÍRUS OKOZTA GYULLADÁS –, VALAMINT SZÁJNYÁLKAHÁRTYA-FEKÉLY TÜNETEINEK ENYHÍTÉSÉRE ÉS KEZELÉSÉRE
SZOLGÁLÓ GYÓGYSZERKÉSZÍTMÉNY.

HERPESZ, AFTA, AJAKFÁJDALMAK
TÜNETEINEK ENYHÍTÉSÉRE!

Segít a herpesz, afta, ajakfájdalmak enyhítésében
Elősegíti a természetes gyógyulási folyamatot
Gyógyszertárban vény nélkül kapható gyógyszer
Átlátszó gél, diszkrét kezelést biztosít

Átlátszó gél,
diszkrét kezelést
biztosít

ADAGOLÁSI ÚTMUTATÓ, A FELHASZNÁLÁS MÓDJA ÉS IDŐTARTAMA
A készítmény szokásos adagja: a géllel naponta 4 alkalommal vastagon kell
bekenni az érintett bőr-, ill. szájnyálkahártya felületet, lehetőleg étkezések után
és lefekvéskor. A gélt az ajakfájdalom vagy szájüregi fekély első tüneteinek
jelentkezésekor (bizsergés vagy égő érzés) célszerű alkalmazni, és a lehető
legtovább kell az érintett területen hagyni.
FIGYELMEZTETÉS
A gyógyszerhez mellékelt betegtájékoztató ismerteti a gél alkalmazható
ságát gyermekkorban, terhességben; alkalmazhatóságát más gyógyszerekkel együtt és milyen fennálló betegségben kerülendő a használata.
KÉSZÍTMÉNY HATÓANYAG
A készítmény hatóanyaga: 20,8 mg karbenoxolon-nátrium grammonként.
GYÁRTÓ ÉS JOGTULAJDONOS
Rowa Pharmaceuticals Ltd. Newtown Bantry, Co.Cork Írország
FORGALMAZÓ
Satco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1119 Budapest, Fehérvári út 89–95.
Tel.: (+36-1) 371-0530 Fax: (+36-1) 371-0531
e-mail: satco@satco.t-online.hu
www.satco.hu
www.carbosan.hu
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A KOCKÁZATOKRÓL ÉS A
MELLÉKHATÁSOKRÓL OLVASSA EL A
BETEGTÁJÉKOZTATÓT VAGY KÉRDEZZE MEG
KEZELŐORVOSÁT, GYÓGYSZERÉSZÉT!

Vény nélkül, gyógyszertárakban
kapható gyógyszer!

Afta

Herpesz

MEGJELENÉS

MEGJELENÉS

fehér színű, fájdalmas fekélyek,
a szájüregben (íny, ajkak belső fele, nyelv alatt)

folyadékkal teli hólyagok,
idővel kifakadnak és varasodnak

HAJLAMOSÍTÓ TÉNYEZŐK

KIVÁLTÓ TÉNYEZŐK

szájüregi
sérülések
stressz

diéta, vitamin hiány,
gyenge immunrendszer

hiányállapotok

ételallergia/
érzékenység

hormonális
változások

öröklődő
hajlam

betegségek, láz

erős napsugárzás

hormonális
tényezők

JELLEGZETES TÜNETEK
fehér színű, fájdalmas
fekélyek a szájüregben
(íny, ajkak belső fele, nyelv alatt)

KEZELÉS
CARBOSAN
GÉLLEL
Ha a panasza nem
javul 1–2 héten
belül, forduljon
orvoshoz!

akadályozhatja
a beszédet és
az étkezést

vastagon
bekenve

étkezések
után

AZ AFTA NEM FERTŐZŐ!

(pl. dió)

Megfelelő
szájhigiénia

(az erős dörzsölés és a kemény
sörtéjű fogkefe kerülése)

gyógyszerek

Az ajkakon megjelenő hólyagok kísérő tünete lehet:
láz

fájdalom

KEZELÉS
CARBOSAN
GÉLLEL

naponta
4 alkalommal

HOGYAN TERJED

nyirokcsomó
duzzanat

általános
betegségérzet,
levertség

Ha a tünetek nagyon súlyosak, láz vagy
komplikáció, felülfertőződés, gennyesedés
lép fel, forduljon orvoshoz.

Kb. egy hét
alatt spontán
gyógyul.

A HERPESZ?

MEGELŐZÉS

Savas, fűszeres
ételek, magvak
kerülése

pszichés
tényezők

menstruáció

JELLEGZETES TÜNETEK

A tünetek enyhítésére és
fájdalomcsillapításra használja
a Carbosant.

naponta
4 alkalommal

stressz

vastagon
bekenve

étkezések
után

A vírus cseppfertőzéssel terjed, a testi kontaktus
(tüsszentés, csók, herpesszel fertőzöttek utáni
pohárhasználat) bőven elég az átadás-átvételéhez.

MEGELŐZÉS

3

Sérülést okozó
ételek kerülése
(chips, magvak,
kétszersült)

Immunrendszer
erősítése
az egészséges
életmód, sport és
a kiegyensúlyozott
táplálkozás erősíti
az immunrendszert,
ezen keresztül
megakadályozza
a herpesz előtörését.

Fényvédelem
nyáron magas
faktorszámú napvédő
szerek használata
(ajkak és szájkörnyék
bekenése).

A kontaktus
kerülése

mellőzze a fertőzött
személyekkel való
érintkezést, ne
használjon közös
poharat, evőeszközt,
törölközőt.

Higiénia
mindig mosson kezet,
kiváltképp, miután
megérintette a
fertőzött területet.

