
GUM® AftaClear 
KRACHTIG TEGEN AFTEN
EN MONDWONDJES

LAAT PIJNLIJKE 
AFTEN JE DAG NIET 
VERPESTEN

De oorzaak van het ontstaan van aften is helaas 
niet geheel bekend. Vaak ontstaan aften bij 
een verminderde weerstand, door heet eten 
of drinken, scherpe tanden, orthodontische 
apparatuur of een prothese. Ze kunnen ook 
worden veroorzaakt door stress, voedsel inname, 
medicijngebruik, hormonale veranderingen en een 
vitaminetekort. 

Bij een afte is de beschermende 
bovenste laag van het 
mondslijmvlies beschadigd, 
waardoor zenuwen bloot 
komen te liggen. Voedsel, 
drank, lucht en speeksel 
kunnen deze blootliggende 
zenuwuiteinden irriteren, voor 
nog meer pijn zorgen en het 
genezingsproces vertragen. Zo 
beïnvloeden zij het vermogen van iemand om 
zich te concentreren, te eten, te drinken en zelfs 
om normaal te kunnen spreken.

Aften zijn ontstekingen die 
zich kenmerken als pijnlijke 
zweertjes in het mondslijmvlies. 
De zweertjes komen voor op 

de tong, tandvlees, mondrand 
of aan de binnenzijde van de lip of 

wang. Ze zijn rond of ovaal, in 
het midden meestal wit, geel of grijs met een 
opgezwollen rode rand. Aften hebben doorgaans 
een diameter van 3 tot 4 millimeter. Aften komen 
zowel bij jongeren voor als bij volwassenen. Aften 
verdwijnen na een aantal dagen. Hoe groter de 
afte, hoe langer de genezing duurt.

Hoe ontstaan aften?

Wat zijn aften?

Laat pijnlijke aften je dag niet verpesten
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GUM® AftaClear

•	Biedt onmiddellijke en langdurige pijnverlichting 
gedurende 2 tot 4 uur

•	Bevordert een sneller herstel
•	Zonder irritatie
•	Geen last van prikken, branden, verdoven of een 

droge mond 
•	  Zonder alcohol

Andere producten van GUM®

Alle oplossingen voor 
gezond tandvlees

Bevrijd jezelf van een droge mond

 Geen alcohol
 Geen parabenen
 Geen SLS
 Geen glycerine
 Geen limonene

Directe en langdurige werking bij een droge mond 
gedurende tenminste 1 uur na gebruik. 

HaliControl®

HYDRAL®

HYDRAL®
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LAAT PIJNLIJKE 
AFTEN JE DAG NIET 
VERPESTEN 

GUM® AftaClear biedt een nieuwe productlijn 
bij aften voor zowel volwassenen als kinderen. 
De langdurige werking van GUM® AftaClear 
wordt bereikt door de sterk hechtende 
eigenschappen, die een beschermende laag over 
het wondje vormen. De producten helpen bij: 

•	Aften 
•	  Mondwondjes of -zweertjes als gevolg van: 

- het dragen van een beugel of prothese 
- chemo- of radiotherapie 

•	Brandblaartjes

GUM® AftaClear is een medisch hulpmiddel. 
Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. 

De unieke combinatie van ingrediënten bevat 
onder andere hyaluronzuur en op natuurlijke 
wijze verkregen kruiden- en plantenextracten, 
zoals gember en kamille. Alle ingrediënten zijn 
zorgvuldig samengesteld voor het beste resultaat 
en bieden:

GUM® AftaClear is verkrijgbaar als  
gel, spray en mondspoelmiddel

Pijnverlichting
De pijnprikkel die via de zenuw 
voelbaar is, wordt voorkomen. 
Er wordt een laagje over de afte 
gevormd wat snel helpt de pijn  
te verlichten.  

Bescherming
Een beschermende laag hecht 
zich aan het beschadigde 
mondslijmvlies en beschermt dit 
tegen de pijnprikkel. Dit zorgt voor 
onmiddellijke pijnverlichting en 
stimuleert het genezingsproces.

Kalmerend effect
De combinatie van natuurlijke 
ingrediënten kalmeert het wondje. 

Herstel
Bevochtiging van het wondje wat 
leidt tot een sneller herstel.   

GUM® AftaClear Mondspoelmiddel
•	Ideaal	voor	de	behandeling	

van meerdere, steeds 
terugkerende aften en 
moeilijk bereikbare plekken
•	Helpt	verergering,		
verspreiding en het 

terugkomen voorkomen
•	Geschikt	voor	volwassenen	

en kinderen van 7 jaar en ouder

GUM® AftaClear Spray
•	Ideaal	bij	moeilijk	bereikbare	

plekken zoals achter in de mond
•	De	gemakkelijke	toepasbare	
en hygiënische wendbare 
pomp zorgt dat de vloeistof 
precies op de juiste plek komt
•	Makkelijk	en	hygiënisch	

voor onderweg
•	Geschikt	voor	volwassenen	
en kinderen (10+ kg / 2+ jaar)

GUM® AftaClear Gel
•	Is	het	meest	geschikt	voor	

directe behandeling van 
een plaatselijk wondje
•	Gemakkelijk	aan	te	brengen	
dankzij de lange hals

•	Geschikt	voor	volwassenen	
en kinderen (10+ kg / 2+ jaar)

GUM® AftaClear geeft onmiddellijke en 
langdurige pijnverlichting van 2 tot 4 uur

Gebruik GUM® AftaClear 2 tot 3 keer per dag 
of vaker indien nodig. Niet eten of drinken 
gedurende 30 minuten na gebruik. 

Meer weten over aften
en mondwondjes? 
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