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Інформація для пацієнтів. 

 

Будь ласка, уважно прочитайте інформаційний листок - вкладиш в упаковці, так як він містить 

важливу інформацію. 

Даний препарат був або призначений Вам лікарем або стоматологом, або ж Ви самостійно придбали 

його в аптеці або магазині без рецепта лікаря. Використовуйте препарат згідно з інформаційним 

листком - вкладишем в упаковці згідно з призначенням лікаря, стоматолога, фармацевта або 

консультанта магазину, щоб отримати найбільшу користь від нього. Зберігайте інформаційний 

листок - вкладиш, можливо через час Ви захочете прочитати його ще раз. 

 

Гель Paro Fluor 

Що являє собою Гель Paro Fluor і коли він використовується? 

Гель Paro Fluor являє собою концентрат для локального фторування зубної емалі. Гель Paro Fluor 

містить іони фториду для запобігання карієсу. Між вмістом фтору в зубної емалі і її опірності до 

виникнення зубного карієсу (гниття зубів) існує тісний взаємозв'язок. Опір утворенню карієсу 

зростає з підвищенням вмісту фтору в зубної емалі. Тому постійне постачання зубної емалі фтором 

проявило себе як доведений та ефективний захід у боротьбі з зубним карієсом. Гель Paro Fluor 

наноситься на поверхню зубів і за своїм змістом є більш концентрованим, ніж зубна паста. Внаслідок 

цього він застосовується не кожен день, а раз на тиждень. Цей періодичний ефект фторування 

підтримується або посилюється в ході щоденного чищення зубів з використанням зубної пасти. 

 

У яких випадках не можна використовувати Гель Paro Fluor? 

Гель Paro Fluor не можна використовувати дітьми молодше 6 років, тому що у них ще сильно 

виражений ковтальний рефлекс. Гель Paro Fluor не можна також використовувати при підвищеній 

індивідуальній чутливості до даного препарату або його компонентів. 

 

Коли при використанні Геля Paro Fluor необхідна обережність? 

У випадку, якщо Ви маєте неконтрольований ковтальний рефлекс, гель необхідно застосовувати з 

обережністю. 

Діти молодше 8 років повинні користуватися гелем під наглядом дорослих. 

Повідомте Вашого лікаря, стоматолога, фармацевта або консультанта в магазині, якщо Ви 

- Страждаєте іншими захворюваннями 

- Страждаєте від алергії 

- Приймаєте або застосовуєте інші лікарські засоби (навіть куплені без призначення лікаря!) 

 

Чи можна використовувати Гель Paro Fluor під час вагітності або в період грудного 

вигодовування? 

Враховуючи до теперішнього моменту існуючі дані, щодо використання препарату за призначенням, 

ризики для дитини виключено. Але систематичні наукові дослідження ніколи не проводилися. З 

метою обережності по можливості утримайтеся від використання препарату під час вагітності та в 

період годування груддю, або зверніться за порадою до лікаря, стоматолога, фармацевта або 

консультанта магазину. 

 

Як потрібно використовувати Гель Paro Fluor? 

Під час догляду за зубами вдома: 
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Дорослим і дітям від 6 років: якщо не призначено іншого, один раз на тиждень увечері ретельно 

чистити зуби протягом 1 - 2 хвилини з використанням Геля Paro Fluor. Після закінчення чищення 

сплюнути, але не полоскати. Діти під час чистки не повинні ковтати, а після чистки трохи 

сполоснути ротову порожнину. Діти молодше 8 років повинні чистити зуби під наглядом дорослих. 

Дотримуйтеся дозування, зазначеної в інформаційному вкладиші, або прописаної лікарем або 

стоматологом, фармацевтом або консультанстом магазину. Якщо Вам здається, що препарат має 

дуже слабке, або, навпаки, сильний вплив, зверніться до Вашого лікаря, стоматолога, фармацевту або 

консультанту магазину. 

У школі: 

Гель Paro Fluor підходить для використання в школі, в ході організованого догляду за зубами, як 

засіб для фторування. Частота використання залежить від організаційних можливостей і повинна 

здійснюватися 2 - 4 рази на місяць. 

У стоматологічній та клінічній практиці: 

Гель Paro Fluor як засіб для покриття наноситься за допомогою ватного тампона або обертаємої 

щітки. Особливо діючого та тривалого ефекту можна досягти при використанні препарату за 

допомогою пластикової міні-капи або ложечки спеціальної форми. При високій активності карієсу 

дітям старше 8 років рекомендується залишати невелику кількість гелю в щілинах і міжзубних 

просторах. 

 

Які побічні явища може викликати Гель Paro Fluor? 

В окремих випадках може виникати подразнення слизової оболонки та / або відшарування слизової 

оболонки. При зазначених змінах варто відмовитися від використання гелю Paro Fluor. Якщо Ви 

помітили інші побічні дії, не описані в даному інформаційному вкладиші, повідомте про них свого 

лікаря, стоматолога, фармацевту або консультанту магазину. 

 

На що ще потрібно звернути увагу? 

Гель Paro Fluor зберігається в закритій ємності при кімнатній температурі (15 - 25 ° С) у сухому, 

недоступному для дітей місці. 

Препарат потрібно використовувати тільки до означеної дати закінчення терміну придатності. 

Більш детальну інформацію Ви можете отримати у Вашого лікаря, стоматолога, фармацевта або 

консультанта магазину. 

 

Склад Геля Paro Fluor: 

Фторид натрію 27,6 мг (соотв. 1,25% фториду), ароматичні речовини, сахарин, барвник: синій 

патентований (Е 131), консерванти: метил-, пропілпарабен-натрій (E217, E219), лаурилсульфат та 

інші допоміжні речовини. 

 

Де можна придбати Гель Paro Fluor і які упаковки є у продажу? 

В аптеках і магазинах з продажу косметичних товарів і засобів гігієни, без рецепта лікаря. 

Доступні упаковки: 

- Тюбик 25 гр., розрахований приблизно на 40 використань. 

- Флакон 200 мл., для клінік, лікарень і шкіл. 


