CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM
QUỐC TẾ BIOVENCE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Tên sản phẩm: Gạc rơ răng lưỡi miệng
Chủng loại/mã sản phẩm: Bibi care
1. THÀNH PHẦN
Xylitol, Dịch chiết rau ngót, Dịch chiết lá hẹ, Natri bicarbonate (NaHCO3), Natri Chloride.
2. CÔNG DỤNG
Gạc răng miệng Bibi care giúp vệ sinh hàng ngày làm sạch lưỡi, nướu, răng, miệng cho bé,
tăng cường cơ chế tự bảo vệ cho lưỡi, nướu, răng, miệng giúp phòng ngừa những vấn đề về
răng miệng (nấm miệng, tưa lưỡi, viêm nướu,…), giúp nướu khỏe trong thời kỳ trẻ mọc răng,
giúp ngăn ngừa sâu răng.
3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Cách dùng:
- Rửa sạch tay bằng xà phòng và lau khô
- Luồn đầu ngón tay vào miếng gạc
- Rơ nhẹ nhàng từ 2 bên má sau đó đến các vùng khác trên vòm miệng và bề mặt lưỡi của
bé
Đối tượng sử dụng:
Dùng cho trẻ sơ sinh trở lên.
Vệ sinh miệng hàng ngày cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.
Trẻ ăn sữa ngoài, trẻ đang ăn dặm, trẻ có nguy cơ bị nhiễm nấm cao do thường xuyên phải
dùng khí dung hoặc thuốc giảm viêm chứa corticoid gây ức chế miễn dịch.
Trẻ đang trong thời kỳ chuẩn bị mọc răng và đã mọc răng.
Trẻ đã có răng nhưng chưa biết vệ sinh răng miệng và đánh răng hàng ngày
Người lớn ốm không có khả năng vệ sinh răng miệng.
Lưu ý:
Mỗi miếng gạc chỉ sử dụng 1 lần. Dùng hàng ngày để vệ sinh khoang miệng cho trẻ từ sơ sinh.
Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4. BẢO QUẢN
Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát dưới 30 độ C. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5. HẠN SỬ DỤNG
Nơi khô ráo, thoáng mát, xa tầm tay trẻ em. Tránh lửa và nhiệt độ cao.
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