
ВНАТРЕШНО УПАТСТВО ВО ПАКУВАЊЕТО: ИНФОРМАЦИИ ЗА КОРИСНИКОТ 

__________________________________________________________ 

Gengigel®  
Хијалуронска киселина 
Први запчиња 

Gengigel
®

Први запчиња е гел за перорална употреба кој содржи иновативен патентиран 

мукоадхезивен полимерен матрикс. Ги обложува забите и непцата и има долготрајно 
дејство. Формира невидлив, флексибилен, цврст тенок слој кој има ефикасно заштитно 
дејство.  

 
Индикации:  
Воспаленија на непца кај доенчиња, кои може да се појават при растење на првите 
запчиња или при повреди.  
Клинички испитувања укажуваат на тоа дека состојките на Gengigel® Први запчиња 
придонесуваат во намалување на  болките и отоците и го забрзуваат заздравувањето.  

 
Начин на употреба:  
Откако темелно сте ги измиле рацете, нанесете мала количина од производот со прст , 
нежно втријте на непцето, сè додека целосно го покриете воспаленото место. Се 
препорачува да се нанесува после оброк и пред спиење, за да се помогне формирањето 
на тенкиот слој и да се продолжи ефектот на ублажување на болка кај детето.  
Нанесете 3 – 6 пати на ден, или по потреба.  

 
Состав: 
Главна состојка: натриум хијалунорат 0,54% 
Други состојки: вода, полиетилен гликол (PEG) 400, ксилитол, поливинил алкохол, 
целулозна гума, PEG 40 хидрогенизирано масло од рицинус, PVP, PVM/MA кополимер, 
VP/Eicosene кополимер, глицерил лаурат, поликарбофил, натриум сахаринат, монобазен 
натриум фосфат, холин алфосцерат, тринатриум фосфат додекахидрат, натриум лактат, 
динатриум EDTA, млечна киселина, натриум хидроксид.  

 

Gengigel
®

Први запчиња придонесува за намалена употреба на локални анестетици. 

Gengigel
®

Први запчиња има пријатен вкус. Не содржи алкохол и шеќери. Не содржи 

вештачки ароми, глутен, лактоза, парабени, SLS или GMO.  
 

Клинички тестирано за доенчиња.  

 
Контраиндикации: 

Gengigel
®

 Први запчиња  не се препорачува во случај на зголемена чувствителност на 

некоја од состојките.  

 
Мерки за претпазливост и предупредувања:  
Не го користете производот доколку има видливо оштетување.  
Не го употребувајте производот по истек на рокот на употреба.  
Затворете  веднаш по употреба.  
Чувајте го подалеку од  дофат на деца.  



Во случај да е потребно производот да се употребува во исто време кога употребувате и 
други производи, консултирајте се со Вашиот лекар.  
 
Серија и Рок на употреба: Означени на пакувањето 
 
Начин на чување: 
Чувајте на собна температура, заштитено од директни извори на топлина. 
 
Пакување: Туба 20 ml 
 
Производител: 
RICERFARMA SRL Via Egadi, 7 -20144  Милано, Италија 
 
Носител на решение за промет: 
МЕДИС доо Љубљана – Претставништво Скопје  
ул. Вељко Влаховиќ бр 4/1-1, 1000 Скопје 
 
Број и датум на решение за промет: 
14-11749/2 од 24.11.2016 
Датум на последна ревизија на упатство: 
Ноември 2016 

 


