INSTRUÇÕES DE USO
AftaCare é uma película protetora que reduz os incômodos
causados pelas aftas e pelas lesões da mucosa oral.
O principal mecanismo de ação de AftaCare no alívio da dor
é decorrente da sua capacidade de aderir à superfície
lesada, adotando a conformação da lesão e protegendo-a
contra contaminação e irritação por formar uma barreira
protetora temporária similar à mucosa normal.
O QUE SÃO AFTAS?
O termo afta tem origem no grego e significa úlcera. De
acordo com as descrições médicas, as aftas são feridas
pequenas que acometem a mucosa oral, com tendência à
recorrência e que aparecem subitamente, provocando
importante desconforto local.
Geralmente estas feridas são pequenas (menos de 1 cm de
diâmetro), cobertas por uma membrana esbranquiçada e
circundadas por bordas avermelhadas.
QUAL A CAUSA DAS AFTAS?
As aftas não têm até o momento uma causa definida,
embora já tenham sido correlacionadas com tendências
hereditárias e algumas doenças, como anemia por
deficiência de ácido fólico ou ferro.
Existem vários fatores que são descritos na literatura médica
como capazes de desencadear recorrência de aftas, como por
exemplo: menstruação, trauma e stress, embora em muitos
pacientes não seja possível relacionar um fator precipitante.
QUAL A DURAÇÃO DAS AFTAS?
Geralmente as aftas têm seu curso restrito a alguns dias,
resolvendo-se completamente em torno de 2 semanas.
Caso haja persistência das lesões, recomenda-se uma
nova avaliação médica.
QUE CUIDADOS GERAIS DEVEMOS TOMAR?
De uma forma geral os pacientes devem evitar alimentos que
percebem piorar ou desencadear as lesões, como por exemplo,
alimentos duros (como torradas), alimentos ou bebidas ácidas,
salgados ou picantes, além de bebidas alcoólicas.
QUAIS AS RECOMENDAÇÕES PARA PACIENTES COM
FERIDAS NA CAVIDADE ORAL?
Existem algumas doenças que podem apresentar sintomas
semelhantes aos das aftas. É importante uma avaliação
médica para o correto diagnóstico das lesões.
APRESENTAÇÕES:
AftaCare apresenta-se como uma película no formato de
discos nos tamanhos de 1,0 cm, 1,5 cm, 2,0 cm, 2,5 cm, 3,0
cm, 4,0 cm e 5,0 cm de diâmetro, embalados em unidades
individuais compostas por PET especial, acondicionadas em
cartuchos de cartolina. Cada embalagem de AftaCare
possui 01, 05, 10, 15, 20, 30 ou 50 unidades.

INDICAÇÕES:
AftaCare é indicado para lesões de mucosa secundárias à
radioterapia ou quimioterapia, estomatite, irritação
relacionada à cirurgia oral, úlceras traumáticas, lesões
secundárias a próteses dentárias ou aparelhos de
correção, úlceras aftosas ou outras doenças ou condições
das superfícies mucosas.
COMPOSIÇÃO:
Maltodextrina, polivinilpirrolidona (PVP), hialuronato de
sódio, hidroxietilcelulose e glicerina.
INSTRUÇÕES DE USO:

Assegure-se de que suas mãos estejam limpas e secas
antes de manipular o produto. Remova uma película de
AftaCare da embalagem e posicione sobre a lesão,
previamente umedecida com saliva, por alguns segundos.
Para facilitar a adesão, passe a língua úmida sobre o produto
após a aplicação. Depois de alguns segundos, a película irá
aderir completamente à lesão, protegendo-a contra contaminação ou irritação. O tratamento pode ser realizado sempre
que necessário. Recomenda-se a aplicação do produto 5
minutos antes da ingestão de alimentos.
O AftaCare adere à área lesada e a protege contra irritação
e contaminação locais.
ADVERTÊNCIAS E CONTRAINDICAÇÕES:
A administração de AftaCare é contraindicada em
pacientes com hipersensibilidade a qualquer um dos
componentes de sua formulação.
Não deve ser usado em crianças pelo risco
de aspiração do produto.
AftaCare é seguro, caso ingerido.
Descontinue o uso caso haja sinais de irritação.
Não utilizar após a data de validade descrita
na embalagem.
CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM E TRANSPORTE:
Armazenar e transportar à temperatura ambiente
(15°C a 30°C).
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