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DISPONÍVEL EM VÁRIOS FORMATOS
PARA CADA REQUISITO DE TRATAMENTO
JUNIOR GEL

GEL

sem corantes
sem conservantes
sabor a pastilha elástica

para iniciar
o tratamento

SPRAY

cómodo e
prático

Colutório

Fácil e rápido de aplicar
em lesões generalisadas
e como prevenção

GEL SHIELD

úlceras que provocam
dor forte

- Não causa ardor (sem álcool)
- Sem açucar
Aftamed® é uma gama patenteada e
registrado como dispositivo médico
classe II A

- Pode ser usado com
aparelhos ortodônticos
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PROMOVE A CICATRIZAÇÃO
DE ÚLCERAS NA BOCA

PROBLEMA

EFICÁCIA TRIPLA

O que é uma úlcera na boca?
Afecção inflamatória caracterizada pelo aparecimento de lesões ulcerativas da cavidade
oral e consequente dor.

1

Incidência

Alívio imediato

As úlceras orais são as lesões mais comuns da mucosa oral.
São mais frequentes em crianças, adolescentes e jovens, com maior incidência
na população feminina.
Matriz mucoadesiva (ação de barreira)
Aftamed (matriz com efeito de barreira + HA)

Aftamed é o único produto que pode
reivindicar uma patente internacional específica
para uso no tratamento de ROAU
(ulceração aftosa oral recorrente).

Úlceras na boca são as mais comuns
lesões da mucosa oral, e afetam
uma grande proporção da população.

2

Cicatrização rápida

PARA PREVENÇÃO ATIVA
COM BASE NO ÁCIDO HIALURÔNICO
Matriz mucoadesiva
(ação de barreira)

AÇÃO

Devido à sua matriz especial,
adere às lesões, formando
uma barreira protetora que isola
as terminações nervosas expostas

O ácido hialurônico (HA) usado
no Aftamed, é biossimilar aos mucos
orais, ativando os mecanismos
naturais de cicatrização.

3

Prevenção eficaz
Sem novas úlceras na boca
Sem novas úlceras na boca

LURÔNIC
HIA

O

ÁCIDO

PROTEÇÃO

Peso
Alto ular
c
Mole
Estudo realizado em 120 pacientes que sofrem
de estomatite aftosa recorrente (RAS),
tratamento com Aftamed ou um gel placebo
(a matriz mucoadesiva de Aftamed).

ALTO PESO MOLECULAR

Aftamed
(matriz com efeito barreira + HA)

Matriz mucoadesiva
(ação de barreira)

Aftamed
(matriz com efeito barreira + HA)
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