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עלון לצרכן

אפטר רמסנס
אפטר רמסנס הינה מדבקה מסיסה 
לטיפול בפצעים בפה. אפטר רמסנס 
מהווה פתרון חדיש, ייחודי, להקלה 
לטיפול  ומתאימה  בכאב  מיידית 
במצבים הבאים: כיבים בפה, נשיכת 
הלחי, שריטות וגירויים בפה כתוצאה 
משימוש במכשירים דנטלים ליישור 

שיניים או בשיניים תותבות.
מדבקה  הינה  רמסנס  אפטר 
המתמוססת לאט ומכילה מרכיבים 
המונעים את היווצרותם או הישנותם 

של כיבים וגירויים בפה.
יש למקם את המדבקה על פני הפצע 
בתוך הפה. המדבקה תתמוסס ותיצור 
מיד שכבת מגן המאיצה את תהליך 
להשגת  ותורמת  הפצע  החלמת 

הקלה מהירה בכאב.
אפטר רמסנס נותנת פתרון היגייני, 
קל ונוח לשימוש, נשארת קבועה 
ומתמוססת  בפה  הפצע  במקום 

באיטיות תוך כמה שעות. 
הינו מוצר חדשני  אפטר רמסנס 
משפיע  בפה,  בכיבים  בטיפול 

במהירות, קל ויעיל!

הוראות השימוש
ופתח/י  בודדת  אריזה  קרע/י  א. 
את עטיפת האלומיניום. וודא/י 
שקצות אצבעותיך יבשות ונקיות 

לפני הוצאת המדבקה. 
מקם/י בעדינות את המדבקה עם  ב. 
השכבה הדביקה )הצד שצבעו בז'( 
על-גבי אזור הכיב. לחץ/י בעדינות 
על המדבקה למשך כ-15 שניות, 
עד שהמדבקה תיספג בלחות 
ותיצמד לכיב בפה. אל תנסה/י 
הלשון.  עם  במדבקה  לגעת 
בהתחלה את/ה עשוי/ה להרגיש 
את המדבקה נוקשה בפיך, אולם 
לאחר מספר דקות, היא תיצור 

שכבה שנייה מעל הכיב בפה. 
באיטיות,  תתמוסס  המדבקה  ג. 
ותביא להקלה ממושכת. הימנע/י 
מאכילה ומשתייה למשך שעה. 

לאחר מספר שעות ניתן לחזור  ד. 
על הטיפול, לפי הצורך. 

אזהרות ואמצעי זהירות
לשימוש בחלל הפה בלבד. 

אם הכיב אינו נרפא, מומלץ להיוועץ 
באיש מקצוע. 

השימוש במוצר אינו מומלץ אם ידוע 
לך על רגישות לאחד הרכיבים. 

השימוש אינו מומלץ לילדים מתחת 
לגיל 12 ללא השגחה. בילדים מתחת 
לגיל 4 שנים מומלץ להיוועץ באיש 

מקצוע לפני השימוש במוצר. 
היוועצי באיש מקצוע אם הינך בהריון 

ו/או מיניקה. 
מומלץ להיוועץ באיש מקצוע אם יש 

לך יותר מ-5 כיבים בו-זמנית. 
יש לאחסן את המוצר במקום קריר 
ויבש, הרחק מחום ומשמש ישירה. 

אין לאחסן במקרר. 
יש להרחיק מהישג ידם של ילדים. 
בודדות  אין להשתמש במדבקות 

שאריזתן נפגמה. 
בליעה של חלקי מדבקה שנותרו בפה 

הינה בטוחה. 
הטיפול כולו עשוי להימשך 4 שבועות 
או יותר )במקרה של כיבים קשים(. 

רכיבים:
Polyethylene Oxide, Polyvinyl 
Alcohol, Red Mangrove, Flavor, 
Carbomer, Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Corn Starch, 
Hyaluronic Acid, Titanium 
Dioxide, Glycerin, Acesulfame 
K, Sucralose, Iron Oxide, E102

יצרן:
Sylphar NV 
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - Belgium

משווק על-ידי פארמהסוויס ישראל 
בע"מ, רח' התע"ש 20, ת.ד. 97, 

כפר סבא 44425

= מספר אצווה  

= תאריך תפוגה  

= הרחק/י משמש ישירה  

= לשימוש יחיד  
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Patient Leaflet
AFTER REMESENSE

After Remesense dissolvable film 
for mouth ulcers is a brand new, 
unique solution for immediate 
pain relief and treatment of mouth 
ulcers, cheek bites, abrasion from 
braces and denture irritation.
These slow dissolving buccal film 
patches carry ingredients against 
(recurrent) mouth ulcers and oral 
irritations.
Apply the patches to the affected 
area and the disc immediately 
forms a protective layer over the 
mouth ulcer while the formula 
speeds the healing. The pain is 
relieved instantly! 
The After Remesense patches are 
easy and hygienic to apply, stay 
firmly in place and slowly dissolve 
after hours. 
This product is an innovation in the 
treatment of mouth ulcers, works 
fast, easy and effective!

INSTRUCTIONS OF USE
a. Tear off an individual blister 

and open the foil. Make sure 
that your finger tips are dry and 
clean before you take out the 
patch.

b. Gently place the patch with 
the adhesive layer (side with 
beige color) on the ulcerated 
area. Softly press the patch for 
approximately 15 seconds so 
that the patch can be moistened 
and adhere to the mouth ulcer. 
Do not try to touch the patch 
with your tongue.

 In the beginning the patch may 
feel rigid in your mouth, but 
after a few minutes it forms a 
second layer over the mouth 
ulcer.

c. The patch will dissolve slowly 
while giving long lasting 
relief.

 Avoid eating and drinking for 
one hour.

d. After a few hours the 
treatment may be repeated if 
necessary.

WARNINGS & PRECAUTIONS
For oral care use only. 
If ulceration persists, it is advised 
to consult a professional. 

The use of the product is inadvisable 
if you have allergic reactions to one 
of the ingredients. 
Not recommended for children 
under the age of 12 without 
supervision. 
For children less than 4 years 
consult a professional before using 
the product.
Consult a professional if you are 
pregnant and/or breastfeeding. 
It is advised to consult a professional 
when you have more than 5 
ulcerations simultaneously. 
Store the product in a dry, cool 
place away from heat and direct 
sunlight. Do not refrigerate. 
Keep out of the reach of children. 
Individual patches of which the 
packaging has been damaged 
should not be used. 
Any remaining material from the 
patch is safe to be swallowed. 
The entire treatment could last up 
to 4 weeks or more (in the case of 
major ulcers).

INGREDIENTS: 
Polyethylene Oxide, Polyvinyl 
Alcohol, Red Mangrove, Flavor, 
Carbomer,  Hydroxypropyl 
Methylcellulose, Corn Starch, 
Hyaluronic Acid, Titanium Dioxide, 
Glycerin, Acesulfame K, Sucralose, 
Iron Oxide, E102

MANUFACTURER: 
Sylphar NV
Xavier De Cocklaan 42
9831 Deurle - Belgium

Marketed by PharmaSwiss Israel 
Ltd., 20 Ha’taas St., P.O.Box 97, 
Kefar Saba 44425

  = batch number

  = expiry date

  = keep away from   
    sunlight

 = single use
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