
Вибургель®

Гель для ухода за деснами при прорезывании зубов
Это важный жизненный этап, к которому скоро придет ваш ребенок: появление первых  
молочных зубов! Вибургель® применяется в качестве косметического средства гигиениче-
ского и профилактического действия, предназначенного для непосредственного нанесения 
на десны младенца с целью их защиты и поддержания в хорошем состоянии.
Вибургель® содержит экстракт ромашки, экстракт шалфея и гвоздичного масла, которые 
обладают успокаивающими свойствами. Гель имеет приятный вкус и не содержит сахара.
Исследование рынка подтвердило, что Вибургель® очень хорошо воспринимается мла-
денцами, у которых прорезываются зубы. Дети могут проявлять беспокойство во время 
прорезывания у них молочных зубов, у малыша появляется неприятные ощущения и зуд  
в области десны, для устранения которых он пытается потрогать эту область руками, начи-
нает тянуть в рот игрушки. Локально это проявляется признаками раздражения десны, ее 
покраснением и набуханием.
Профилактическое применение геля Вибургель® помогает снизить общее беспокойство 
ребенка при прорезывании зубов.

Как использовать Вибургель®?
Вибургель® можно использовать для ухода за десной начиная с первых признаков начала 
прорезывания зубов: когда у ребенка появляется зуд и дискомфорт в области десны, при 
этом десна краснеет, набухает, молочный зуб собирается прорезываться наружу сквозь 
ткани десны.
Вы можете использовать ватную палочку или палец для нанесения геля на десну. Выдавите 
полоску геля длиной около 2 см из тюбика и осторожно помассируйте им раздраженную 
область десны.
Вибургель® можно наносить до 3 раз в день, предпочтительно после еды и перед сном.  
Не забывайте тщательно мыть руки до и после нанесения геля Вибургель®.

Совет: вы можете хранить тюбик геля Вибургель® в холодильнике* для его дополнитель-
ного охлаждения.
*Хранение в морозильной камере не рекомендуется.

Инструкции: хранить в недоступном для детей месте! Не использовать в случае известной 
гиперчувствительности одного или нескольких ингредиентов. Хранить при температуре не 
выше 25 °C. Рекомендуется для младенцев и маленьких детей в возрасте от 4 месяцев  
и старше.
Состав: вода, ксилитол, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, экстракт цветка ромашки  
аптечной, экстракт листьев шалфея лекарственного, масло почек гвоздичного дерева, 
триглицериды каприловые/каприновые триглицериды, ксантановая камедь, цитрат натрия, 
ароматизатор, лаурат сахарозы, этилгексилглицерин, феноксиэтанол, эугенол, лимонен.
Противопоказания: не используется в случаях известной повышенной чувствительности  
к одному или нескольким компонентам геля.
Меры предосторожности: в случае появления нежелательных реакций, связанных с при-
менением геля для ухода за деснами при прорезывании зубов Вибургель®, необходимо 
прервать применение и обратиться к врачу.
Срок годности: 30 месяцев. Не использовать после истечения срока годности.
Организация, уполномоченная для обращений и приема рекламаций в республике 
Казахстан:
ТОО «GO PHARM»
050040, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, дом 75А, оф.102-103
Тел. +7 727 266 75 16
Производитель:
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия 
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Вибургель®

Tістің жарып шығуындағы қызыл иек күтіміне арналған гель
Алғашқы сүт тістердің пайда болуы – бұл сіздің сәбиіңіздің алдында күтіп тұрған 
маңызды өмірлік кезең! Вибургель® гигиеналық және профилактикалық әсері бар 
косметикалық зат ретінде сәбидің қызыл иегіне тікелей жағып қорғауға және жақсы 
күйде сақтау мақсатында, қолданылады.
Вибургель® құрамында тыныштандырғыш қасиеттерге ие түймедақ сығындысы,  
сәлбен сығындысы және қалампыр майы бар. Гельдің дәмі жағымды және құрамын-
да қант жоқ.
Нарық зерттеулері тіс жарып келе жатқан нәрестелерге Вибургель® жақсы әсер 
ететінін растады. Балалар сүт тісі шығып келе жатқан кезде мазасыздық танытуы 
мүмкін, нәрестелерде қызыл иек аумағында қышыну және жайсыз сезімдер пайда 
болады, ол оны жою үшін осы аумақты қолмен тиюге талпынып, ойыншықтарды  
аузына апара бастайды. Бұл жергілікті түрде қызыл иек тітіркенуі белгілерімен, оның 
қызаруымен және домбығуымен білінеді.
Вибургель® гелін профилактикада қолдану тіс шығып келе жатқан сәбидің жалпы  
мазасыздануын азайтуға көмектеседі.

Вибургель® қалай пайдалану керек?
Вибургель® тіс жарып шығуының бастапқы белгілерінен бастап қызыл иекті күту үшін 
пайдаланылуы мүмкін: сәбиде қызыл иек аумағында қышыну және жайсыздық пайда 
болғанда қызыл иек қызарады, домбығады, сүт тісі қызыл иек тінін жарып сыртқа 
шығуға ұмтылады.
Сіз гельді қызыл иекке жағу үшін мақта таяқшасын немесе саусақты пайдалана  
аласыз. Түтіктен ұзындығы шамамен 2 см болатын гель жолағын сығып шығарыңыз 
және оны қызыл иектің тітіркенген аймағына ақырын сылап жағыңыз.
Вибургель®, негізінен тамақтан кейін және ұйықтар алдында күніне 3 мәртеге дейін 
жағуға болады. Вибургель® гелін жағуға дейін және жағып болғаннан кейін қолыңыз-
ды мұқият жууды ұмытпаңыз.
 

Ақыл-кеңес: Вибургель® түтігін қосымша салқындату үшін тоңазытқышта* сақтау- 
ыңызға болады.
*Мұздатқыш камерада сақтау ұсынылмайды.

Нұсқаулықтар: балалардың қолы жетпейтін жерде сақтау керек! Бір немесе бірнеше 
ингредиенттерге танымал болған жоғары сезімталдық болған жағдайда қолдануға 
болмайды. 25 °C-ден аспайтын температурада сақтау керек. 4 айдан бастап және 
одан жоғары жастағы сәбилер мен балаларға ұсынылады.
Құрамы: су, ксилитол, глицерин, гидроксиэтилцеллюлоза, дәріханалық түймедақ 
гүлінінің сығындысы, дәрілік сәлбен жапырағының сығындысы, қалампыр ағашы бүр-
шіктерінің майы, каприлдік триглицеридтер/каприндік триглицеридтер, ксантандық 
камедь, натрий цитраты, хош иістендіркіш, сахароза лаураты, этилгексилглицерин, 
феноксиэтанол, эугенол, лимонен.
Қолдануға болмайтын жағдайлар: гелдің бір немесе бірнеше компоненттеріне  
танымал болған жоғары сезімталдық жағдайларында қолданылмайды.
Сақтық шаралары: Тістің жарып шығуындағы қызыл иек күтіміне арналған  
Вибургель® гелін пайдаланудан туындаған жағымсыз реакциялар пайда болғанда, 
пайдалануды тоқтатып, дәрігермен кеңесу керек.
Сақтау мерзімі: 30 ай. Жарамдылық мерзімі өткеннен кейін пайдалануға болмайды.
Қазақстан Республикасында шағымдарды қарауға және алуға құқығы бар ұйым:
«GO PHARM» ЖШС
050040, Алматы қ-сы, Аль-Фараби даңғ., 75А үй, 102-103 кеңсе
Тел. +7 727 266 75 16
Өндіруші:
Биологише Хайльмиттель Хеель ГмбХ
Д-р Рекевег-штрассе 2-4, 76532 Баден-Баден, Германия

Гель, көлемі 10 мл
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