
P r e o p
comprimate efervescente
solubile în apă

INDICAȚII DE UTILIZARE
Menținerea unei igiene orale adecvate; suportul tratamentului gingivitei, parodontozei 
(boala tisulară parodontală), a aftelor recurente și micotice; susținerea tratamentului 
infecțiilor sezoniere și a altor afecțiuni inflamatorii ale gurii și gâtului.
INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE
1. Puneți 1 comprimat în 100 ml de apă rece și așteptați să se dizolve (30-40 s).
2. Clătiți-vă gura de mai multe ori cu soluția.
3. Scuipă. Nu inghiți. A se utiliza imediat după preparare. Precipitatul care se formează 

după dizolvarea tabletei este caracteristica naturală a unui produs.
MECANISM DE ACȚIUNE ȘI PROPRIETĂȚI
Reduce cantitatea de microorganisme din gură; reduce riscul transmiterii microbiene către 
alte persoane și răspândirea bolilor transmise prin picături; susține menținerea microflorei 
orale benefice; protejează împotriva dezvoltării microorganismelor patogene; este sigur
și poate fi utilizat în conformitate cu nevoile individuale; nu conține alcool, astfel nu usucă 
mucoasa bucală.
COMPOZIȚIE
Diacetat de clorhexidină, acid citric, acid tartric, bicarbonat de sodiu, sorbitol, aromă
de mentă.
CONTRAINDICAȚII
Nu utilizați PREOP la persoane cu alergie cunoscută la oricare dintre componente.
REACȚII ADVERSE
Nu se cunosc. Cu toate acestea, reacția alergică nu poate fi exclusă la persoanele deosebit
de sensibile. În caz de reacție alergică, opriți utilizarea produsului. În cazul inflamației acute
a mucoasei sau a rănilor deschise, soluția poate provoca durere.
AVERTISMENTE
comprimatele PREOP sunt foarte higroscopice. A se utiliza imediat după scoaterea
din recipient. În timpul depozitării prelungite, comprimatele pot căpăta o nuanță închisă
la culoare, ceea ce nu are niciun efect asupra proprietăților și eficacității produsului. Poate 
fi utilizat la pacienții cu ulcer, diabet și la femeile gravide. Produsul nu afectează 
capacitatea de a conduce sau de a folosi echipamente mecanice. Evitați contactul cu ochii. 
În cazul unui astfel de contact, clătiți cu multă apă și consultați un medic. A nu se utiliza 
după data de expirare. A nu se utiliza la copii cu vârsta sub 6 ani.
DEPOZITARE
A se păstra la temperatura camerei într-un loc uscat. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
GARANȚIE
ARKONA va înlocui produsele care s-au dovedit a fi necorespunzătoare sau va rambursa 
prețul de cumpărare. ARKONA nu este responsabilă pentru orice pierdere sau deteriorare 
cauzată de utilizarea necorespunzătoare a produsului.
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