
СПРЕЙ ПЕРІО-ЕЙД
Не містить глютен
Не містить спирт

Спрей ПЕРІО-ЕЙД – антисептичний препарат, який призначений для застосування в ділянках ро-
тової порожнини, які є найбільш важкодоступними, а також для випадків, коли немає можливості 
користуватися ополіскувачем.

Спрей ПЕРІО-ЕЙД містить 0.12% хлоргексидину біглюконату та 0.05% хлорид цетилпіридину. За-
безпечує максимальний контроль над патогенними бактеріями, які викликають захворювання па-
родонту. Числені наукові дослідження схвалюють ефективність препаратів ПЕРІО-ЕЙД. 

Дозатор спрею ПЕРІО-ЕЙД має довгий носик, що полегшує доступ до таких важкодоступних об-
ластей як мигдалини або задня частина язика.

Показання:

• До та після курсу стоматологічного лікування.
• Додатковий препарат під час лікування пародонтиту та переімплантиту.
• Для санації порожнини рота до та після хірургічного втручання в порожнині рота.
• Гіперчутливість ясен.
• Ефективна протидія утворенню зубного нальоту.
• Коли чистка зубів щіткою та / або інші засоби підтримання гігієни порожнини рота спричиняють біль.

Дотримуйтесь відповідних вказівок вашого лікаря-стоматолога.

Побічні ефекти:

В деяких випадках продукт може викликати зміну смакових відчуттів; ця побічна дія зазвичай зникає при його подаль-
шому використанні. 

Препарат містить хлоргексидин – активний інгредієнт, що може спричинити тимчасове забарвлення нальоту на зубах. 
Воно зазвичай з’являється лише при тривалому використанні препарату та одночасному вживанні деяких продуктів 
харчування та напоїв (червоне вино, чай, кава), а також курінні. Забарвлення має тимчасовий характер і його легко 
уникнути за умови щоденного чищення зубів. Ваш лікар-стоматолог може легко усунути цей дефект простими профі-
лактичними засобами.

Вказівки з використання:

2-3 рази розпиліть спрей ПЕРІО-ЕЙД на вражену ділянку. Використовуйте препарат щодня 2-3 рази на день, дотриму-
ючись вказівок лікаря-стоматолога.

Не рекомендується полоскати порожнину рота водою або вживати їжу одразу після використання спрея ПЕРІО-ЕЙД.

Застереження:

НЕ КОВТАТИ.

ТРИМАТИ У НЕДОСТУПНОМУ ДЛЯ ДІТЕЙ МІСЦІ.

НЕ ВИКОРИСТОВУВАТИ У ВИПАДКУ ЧУТЛИВОСТІ ДО ХЛОРГЕКСИДИНУ ЧИ БУДЬ-ЯКОГО ІНШОГО ІНГРЕДІЄНТА.

Більшість зубних паст містять речовини, які послаблюють ефект дії хлоргексидину. Тому при використанні спрея ПЕРІО-ЕЙД 
рекомендується чистити зуби гелем-пастою ПЕРІО-ЕЙД.

Дотримуйтесь рекомендацій лікаря-стоматолога.

Активні речовини: 

Хлоргексидину біглюконат 0.12 %, хлорид цетилпіридину 0.05 %

Форма випуску:

Спрей ПЕРІО-ЕЙД 50 мл

Інші товари серії:

Гель-паста ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 75 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 150 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 500 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 5 л
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД МЕЙНТНЕНС 150 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД МЕЙНТНЕНС 500 мл
Ополіскувач ПЕРІО-ЕЙД 0.12% 15 мл та 
гель-паста ПЕРІО-ЕЙД 7 мл в одноразовій упа-
ковці (саше)

Виробник: 
DENTAID INTERNATIONAL. вул. Сан Фатьйо, 10,                  
08290 Серданьйола (Іспанія).

Імпортер:

ТОВ «КРІСТАР-ЦЕНТР»,  тел.: (044) 463.63.37

Умови зберігання: 
зберігати в сухому прохолодному місці подалі 
від прямих сонячних променів.

Придатний до: див. на упаковці.

Склад: див. INGREDIENTS на упаковці.

®


