
BoroStyrol·Mondgel 
Hyaluronzuur 

 

Behandeling van aften, tandvleesontsteking en andere goedaardige mondletsels 

Verlicht de pijn door een afschermende deklaag en bevordert de heling 

Prikt niet (bevat geen alcohol) – niet irriterend –suikervrij – zonder risico in geval van inname via de 

mond  

BoroStyrol
 

is een medisch hulpmiddel op basis van hyaluronzuur met licht 

molecuulgewicht, een natuurlijk bestanddeel van het mondslijmvlies. 

Het product kleeft aan het mondslijmvlies en daardoor vormt BoroStyrol


 een langdurige 

beschermende film die de aangedane zone afdekt en zo de pijn verlicht. Het werkt lokaal 

door de weefsels te beschermen en te hydrateren, wat de heling bevordert en bijdraagt aan 

de regeneratie. 

 Gebruiksaanwijzing:  

Breng met een wattenstokje of een goed gewassen vinger gelijkmatig een fijn laagje 

BoroStyrol


aan op het mondletsel. Bij tandvleesontsteking zachtjes inmasseren om het 

product goed tot tussen de tanden te laten doordringen.  

Breng BoroStyrol
 

ten minste driemaal daags aan, bij voorkeur na de hoofdmaaltijd en het 
tandenpoetsen. Op deze manier blijft de beschermende film langer behouden. Als de pijn 

aanhoudt, mag BoroStyrol


meer dan driemaal daags aangebracht worden.  

 
ONGEVAARLIJK BIJ ONOPZETTELIJKE INNAME VIA DE MOND. 
 
Opgelet: 
Bij lokale irritatie of overgevoeligheid voor het product de behandeling stopzetten. 
Buiten het bereik van kinderen houden. 
Raadpleeg uw arts als de symptomen aanhouden. 
 
Gebruiksvoorzorgen: 

Sluit de tube onmiddellijk na gebruik. De eigenschappen van BoroStyrol


blijven behouden 
als de tube gesloten blijft. 
 

BoroStyrol


is geschikt voor kinderen vanaf 36 maanden. 
 
Bewaren bij een temperatuur tussen 5 °C en 40 °C.  
 



Datum bijgewerkt: Mei 2011. 

Medisch hulpmiddel van klasse II a  
    
Verdelers     
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Medische informatie: +33 (0)1 34 80 72 60   
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Borostyrol 

Hyaluronzuur 

Mondgel 

Aften / Tandvleesontsteking / Kleine wondjes 
 
Vanaf 36 maanden 
 
Zie onderaan de tube 
 
Medisch hulpmiddel van klasse II a 
 
Frankrijk 
 
Belgïe 
 
 
 


