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MULTI-MAM BABYDENT ΓΙΑ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑ

•  Ανακουφιστικό τζελ για μωρά σε φάση οδοντοφυΐας
• Με βάση φυσικά συστατικά 
• Με ευχάριστη γεύση 
• Χωρίς ζάχαρη, δεν επηρεάζει τα δόντια

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ MULTI-MAM BABYDENT

Το Multi-Mam BabyDent σχηματίζει μια απαλή ανακουφιστική επίστρωση 
πάνω στα ερεθισμένα ούλα. Το τζελ Multi-Mam BabyDent βασίζεται στο 
πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR.  Αυτό το φυσικό, φυτικής προέλευσης 
συστατικό έχει τη μοναδική ιδιότητα να εμποδίζει τα βλαβερά βακτήρια να 
έρχονται σε επαφή με τα ούλα. Το Multi-Mam BabyDent ανακουφίζει από τις 
ενοχλήσεις και μειώνει τον ερεθισμό που προκαλείται από την οδοντοφυΐα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Εφαρµόστε άφθονη ποσότητα τζελ στα ευαίσθητα ούλα όσο συχνά είναι 
επιθυμητό για να υπάρξει ανακούφιση. Περάστε απαλά ένα καθαρό, στεγνό, 
απορροφητικό πανάκι ή μια γάζα πάνω από τα ούλα του μωρού για να 
απομακρύνετε την περίσσεια υγρασία προτού εφαρμόσετε το τζελ. Τρίψτε 
απαλά το τζελ πάνω στα ούλα µε καθαρό δάκτυλο ή µια µικρή μαλακή 
οδοντόβουρτσα. Για να διασφαλίζεται µέγιστος χρόνος επαφής µε τα ούλα, 
να αποφεύγεται η πόση υγρών για 30 λεπτά μετά την εφαρμογή. 

Για μεγαλύτερη ανακούφιση, το Multi-Mam BabyDent μπορεί να φυλάσσεται 
στο ψυγείο (2-8°C). 

Ένας άλλος κατάλληλος τρόπος εφαρµογής είναι να τοποθετήσετε λίγο τζελ 
απευθείας επάνω στην πιπίλα ή στον κρίκο οδοντοφυΐας σε σηµεία που θα 
έρθουν σε επαφή µε τα ούλα. 

Η μέγιστη ποσότητα χρήσης είναι 15g (1 σωληνάριο) ανά ημέρα. 

Σιελόρροια
Το Multi-Mam BabyDent είναι ένα ευχάριστο απαλό τζελ που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί επίσης για τα εξανθήματα που προκαλούνται στο δέρμα από 
τη σιελόρροια.

Οδηγίες χρήσης σε περίπτωση σιελόρροιας:
Εφαρµόστε µικρή ποσότητα τζελ επάνω στο ερεθισµένο δέρµα γύρω από 
το στόµα.

ΤΟ MULTI-MAM BABYDENT ΒΑΣΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΦΥΣΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Το Multi-Mam BabyDent είναι ένα φυσικό προϊόν, βασισμένο στο 
πατενταρισμένο σύμπλοκο 2QR. Δεν περιέχει αλκοόλη ή συστατικά ζωικής 
προέλευσης.

INGREDIENTS

Aloe Barbadensis leaf extract, Aqua, Glycerin, Betaine, Xanthan Gum, 
Sclerotium gum, Xylitol, Citric Acid, Caprylyl Glycol, Potassium Sorbate, 
Sodium Benzoate, Laureth-9, Hyaluronic acid, Sodium hydroxide.

Κύριο συστατικό σύμπλοκο 2QR: Πατενταρισμένο συστατικό με καθαρισμό 
εκχυλίσματος φύλλων αλόης (Aloe Barbadensis).

ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

Οι αλλεργικές αντιδράσεις στα συστατικά του Multi-Mam BabyDent είναι 
πολύ σπάνιες. Εάν έχετε αµφιβολίες, εφαρµόστε µικρή ποσότητα Multi-Mam 
BabyDent στην εσωτερική πλευρά του αντιβραχίου και αφήστε το για λίγη 
ώρα. Εάν εµφανιστεί κόκκινο σηµάδι µε κνησµό, σας συνιστούµε να µην 
χρησιµοποιήσετε το Multi-Mam BabyDent.

ΦΥΛΑΞΗ

Να φυλάσσετε το Multi-Mam BabyDent σε σημείο όπου δεν το φθάνουν 
παιδιά, στην αρχική συσκευασία, σε θερµοκρασία µεταξύ 2°C και 25°C. Η 
ηµεροµηνία λήξης αναγράφεται επάνω στο σωληνάριο και το κουτί.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΟΝΤΟΦΥΪΑ 

Η οδοντοφυΐα είναι μια διαδικασία κατά την οποία τα δόντια του µωρού 
ξεπροβάλλουν µέσα από τα ούλα. Η οδοντοφυΐα συνήθως εμφανίζεται σε 
ηλικία µεταξύ 6 και 24 µηνών, αλλά κάποιες φορές και νωρίτερα. 

Επεξήγηση των ενοχλήσεων που εμφανίζονται κατά την οδοντοφυΐα 
Τα πρώτα σηµάδια και συμπτώματα της οδοντοφυΐας είναι: τα µωρά να 
βάζουν τα χέρια ή άλλα αντικείµενα στο στόµα τους, να έχουν σιελόρροια 
(τρέχουν τα σάλια τους) και να πρήζονται τα ούλα εκεί όπου θα βγουν 
τα δόντια. Μερικές φορές κοκκινίζει το ένα µάγουλο των παιδιών. Τα 
περισσότερα σημάδια εµφανίζονται όταν ξεπροβάλλουν οι κύριοι κοπτήρες, 
τέσσερις ηµέρες πριν έως και τρεις ηµέρες µετά την εµφάνιση του δοντιού. 
Κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας, τα βρέφη µπορεί να έχουν διάφορα 
προβλήµατα. Στα απλά τοπικά προβλήµατα συμπεριλαμβάνονται η ενόχληση 
στα ούλα και τη γνάθο, το πρήξιµο στα ούλα, η σιελόρροια.  
Οι πιο συστηµατικές ενοχλήσεις περιλαμβάνουν πυρετό, διάρροια και 
χαµηλή αντοχή, και τα προβλήματα συµπεριφοράς μπορεί να εκδηλώνονται 
με ευερεθιστότητα, διαταραχές στον ύπνο ή στο φαγητό.

Σημείωση!
Η διάρροια, ο πυρετός και το εξάνθηµα δεν σχετίζονται πάντοτε με την 
οδοντοφυΐα.
Εάν το µωρό σας έχει αυτά τα συµπτώµατα και δεν γνωρίζετε την αιτία, σας 
συνιστούμε να επικοινωνήσετε µε τον γιατρό σας. 

Ενοχλήσεις/οίδημα κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας 
Η οδοντοφυΐα γενικά σχετίζεται µε ενοχλήσεις στα ούλα και τη γνάθο, καθώς 
τα βρεφικά δόντια ετοιµάζονται να βγουν από την επιφάνεια των ούλων. 
Καθώς το δόντι κινείται κάτω από την επιφάνεια του ούλου, η περιοχή 
µπορεί να φαίνεται ελαφρώς κόκκινη ή πρησµένη. Τα µωρά µπορεί να 
αρχίσουν να δαγκώνουν διάφορα αντικείµενα για να βοηθήσουν το ούλο να 
ανοίξει. Τα συµπτώµατα συνήθως αρχίζουν 4 ηµέρες πριν έως και 3 ηµέρες 
µετά την εµφάνιση του δοντιού. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου το 
µωρό µπορεί να είναι εκνευρισµένο.

Σιελόρροια κατά τη διάρκεια της οδοντοφυΐας
Στην περίοδο της οδοντοφυΐας τα µωρά παράγουν περισσότερο σάλιο, 
γεγονός που προκαλεί σιελόρροια. Το σάλιο βοηθά κατά τη φάση της 
οδοντοφυΐας, καθώς υγραίνει και λιπαίνει τα ευαίσθητα ούλα. Τα ούλα 
πρήζονται, κάτι που προκαλεί ενόχληση και δημιουργεί στα βρέφη την 
ανάγκη να βάζουν στο στόμα τα δάκτυλά τους ή παιχνίδια. Το πολύ σάλιο 
που ξεχειλίζει συνεχώς από το στόµα µπορεί να προκαλέσει εξάνθηµα γύρω 
από το στόµα. 

Συμβουλές για την περίοδο της οδοντοφυΐας
•  τρίψτε/μαλάξτε τα ούλα του µωρού σας µε καθαρό δάκτυλο, ένα κρύο 

πανάκι ή ένα υγρό κοµµάτι γάζας.
•  µπορεί να βοηθήσει εάν δώσετε στο µωρό σας να µασήσει κάτι σκληρό, 

όπως έναν κρίκο οδοντοφυΐας.
•  δώστε στο µωρό να µασήσει δροσερά (όχι παγωµένα) πράγµατα, όπως 

έναν κρύο κρίκο οδοντοφυΐας.
•  δώστε στο µωρό σας να πιει δροσερό νερό.
•  η σιελόρροια συνοδεύει την οδοντοφυΐα, εποµένως κρατήστε το δέρµα 

στεγνό µε ένα απαλό πανάκι για να αποφύγετε τους ερεθισµούς του 
δέρµατος.




