
 

 

 
 
GC Dry Mouth Gel 
K ZAJIŠTĚNÍ KOMFORTU PRO PACIENTY TRPÍCÍ SYNDROMEM SUCHÝCH ÚST. 

 

GC Dry Mouth Gel je určen k zajištění komfortu pro osoby trpící suchostí  úst. Je vhodný 

pro použití u lidí, kteří mají obtíže při jídle, mluvení, nebo trpí nepříjemným pocitem suché 

sliznice úst. GC Dry Mouth Gel neobsahuje cukr nebo alkohol. 

 

DOPORUČENÉ INDIKACE 

1.  Poskytuje pohodlí a úlevu při suchosti úst. 

2.  Poskytuje ochranný povlak pro zuby a tkáně dutiny ústní. 

3.  Pomáhá regulovat nepříjemný zápach z úst. 

 

KONTRAINDIKACE 

1.  GC Dry Mouth obsahuje ethyl p-hydroxybezoát. Není vhodný pro lidi trpící alergií na             

hydroxybenzoáty. 

2.  V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u některých osob. Jestliže jsou 

zaznamenány takové reakce, výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře. 

 

NÁVOD K POUŽITÍ 

1.  Používejte GC Dry Mouth Gel vždy, když máte pocit sucha v ústech. Gel je možné 

používat kdykoliv během dne nebo noci. 

2.  Vytlačte dostatečné množství gelu z tuby na prst, nebo na aplikaci gelu použijte vatový 

tampón. Naneste gel na jazyk, orální sliznici a nebo na zuby. 

 

PŘÍCHUTĚ 

Ovocná směs (F), malina (R), pomeranč (O), citrón (L), máta (M) 

F, R, O, L a M v závorkách jsou zkratky pro každou příchuť. 

Tyto zkratky jsou vyznačeny na tubách za sériovým číslem a označují příchuť obsahu. 

Například, 060815F…………. Ovocná směs 

 

 

 

Před použitím si pečlivě 

přečtěte návod k použití. 

 



SKLADOVÁNÍ 

Skladujte na chladném, temném místě s nízkou vlhkostí mimo dosah přímého slunečního 

záření (8-25°C)(46,4-77,0°F). 

(Expirace: 3 roky od data výroby) 

 

BALENÍ 

Tuba obsahuje 40 g (35 ml) 

1.  Balení po 10 tubách (2 od každé příchutě) 

2.  Balení po 5 tubách (1 od každé příchutě) 

 

UPOZORNĚNÍ 

1. Vyhněte se kontaktu s očima. V případě kontaktu opláchněte postižené místo dostatkem 

vody a   vyhledejte lékařskou pomoc. 

2.  Vždy po použití uzavřete tubu a odstraňte veškerou zbývající pastu nebo vlhkost okolo 

krčku tuby nebo uvnitř  víčka. 

3.  Pokud dojde ke kontaktu s oblečením, opláchněte vodou. 

4. Pokud užíváte léky na předpis, konzultujte použití tohoto přípravku s lékařem. 

      5.  Dry Mouth Gel může být použit v kombinaci s GC Tooth Mousse nebo GC MI Paste 

PLUS, ale neměl by být používán s jinými přípravky. 
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