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Patentově chráněno 

GENGIGEL® first+aid         CZ 

 

Pro aplikaci na rány a při pooperačních stavech.  

Jednoduché, rychlé a efektivní použití. 

 

Kyselina hyaluronová s vysokou molekulovou hmotností (HMW) se koncentruje zejména ve vnějších 

vrstvách zdravé tkáně dásní, kde přispívá jak k bariérové funkci, tak k zajištění pevnosti 

periodontálních vazů. Kyselina hyaluronová je nezbytná pro udržení zdravých dásní a má řadu 

příznivých vlastností, čímž významně podporuje stomatologickou péči a ústní hygienu. Kyselina 

hyaluronová může absorbovat 50krát více vody, než je její vlastní suchá hmotnost. Důsledkem této 

vlastnosti, společně s molekulární konformací po rozpuštění ve vodném roztoku, je působení kyseliny 

hyaluronové jako velmi účinné přirozené bariéry proti pronikání mikroorganismů a dalších toxinů, 

které mohou přispívat ke vzniku parodontálních onemocnění. Díky ochranné bariérové funkci 

pomáhá Gengigel® first+aid potlačovat bolest, podporuje přirozenou regeneraci tkání 

po traumatických stavech, jako je např. chirurgický zákrok, zavedení implantátů, extrakce zubů, 

odstranění zubního kamene atd., a podporuje absorpci vody, čímž snižuje otoky a zklidňuje zánětlivý 

proces. 

Gengigel® first+aid 

• Obsahuje biotechnologicky vyrobenou, vysoce kvalitní a čištěnou kyselinu hyaluronovou 

(nepocházející ze zvířat) ve formě sodné soli s vysokou molekulovou hmotností. 

• Má dlouhodobý lokální účinek. 

• Je vysoce přilnavý díky unikátnímu složení. 

• Může být používán bez omezení všemi pacienty, včetně dětí, těhotných žen, starších osob 

a diabetiků. 

 

Indikace 

Vzhledem ke svým vlastnostem je Gengigel® first+aid indikován k ochraně sliznice v případech: 

• hlubokých poranění dásní 

• zanícených a/nebo bolestivých míst po traumatech, chirurgických nebo periodontálních zákrocích, 

extrakcích zubů nebo po subgingiválním odstranění zubního kamene. 



 

Návod k použití 

Bezprostředně po stomatologickém zákroku vypláchněte 5 ml přípravku po dobu 1–2 minut. 

Opakujte 2–4krát denně, vždy po provedení pečlivé ústní hygieny, pokud není vaším stomatologem 

nebo dentální hygienistkou doporučeno jinak. 

Používejte neředěné. 

 

Složení 

Hlavní složka: hyaluronát sodný 

Seznam pomocných látek: Aqua, Peg-400, Xylitol, Propylene glycol, Peg-40 Hydrogenated castor oil, 

Cellulose gum, PVM/MA Copolymer, Polysorbate 20, Sodium benzoate, Dichlorobenzyl alcohol, 

Polyvinyl alcohol, Carbomer (Polycarbophil), Sodium phosphate, Trisodium phosphate, Sodium 

lactate, Disodium EDTA, Glycerophosphocholine, Aroma, Sodium saccharin, Acid Red 33 (Cl17200). 

(Může obsahovat hydroxid sodný, kyselinu mléčnou). 

Balení 

50 ml ústního roztoku Gengigel® first + aid s odměrkou CE 0373. 

Kontraindikace: použití přípravku Gengigel® first + aid je kontraindikováno v případě přecitlivělosti 

na kteroukoli z obsažených složek. 

Bezpečnostní opatření a varování: Nepoužívejte výrobek, pokud je viditelně poškozen. Skladujte 

při pokojové teplotě, mezi 5 ° C a 40 ° C; chraňte před přímými zdroji tepla.  

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.  

Po použití očistěte lahvičku od zbytků roztoku a pečlivě uzavřete. Výrobek je určen pouze pro osobní 

použití. Uchovávejte mimo dosah dětí.  

Pokud potíže, na které používáte přípravek Gengigel® first + aid přetrvávají, poraďte se s lékařem. 


