
www.cleerplus.com
hello@cleerplus.com

För små sår och blåsor

Vad är CleerPlus®?

CleerPlus® är en ny svenskutvecklad genom-
skinlig gel som ger en diskret behandling av 
munsår och som underlättar läkningsprocessen. 
CleerPlus® bygger på ett patent med etanol som 
bas, är CE-märkt och frisläppt för användning 
inom EU som medicinteknisk produkt klass IIa. 
Indikationerna är behandling av munsår, småsår/
blåsor och insektsbett. 

Hur fungerar den?

CleerPlus® bildar en skyddande cellulosafilm 
över behandlingsområdet som minskar risken 
för kontaminering. Filmen säkerställer även 
en fuktig miljö som underlättar läkningen. 
Filmen har visat sig vara svårgenomtränglig 
för partiklar i samma storleksordning som 
virus och bakterier och fungerar som ett skydd 
mot smuts och mikroorganismer. För munsår 
rekommenderar vi att man använder CleerPlus® 

i så tidig fas som möjligt.

Innehållet

CleerPlus® innehåller tre ingredienser: 
cellulosa, etanol och mintolja. 

Hur använder man den?

Fler användningsområden

CleerPlus® erbjuder en enkel och 
diskret behandling av munsår, men 
har även visat sig användbar för andra 
områden. CleerPlus® är också godkänd 
för behandling av småsår, blåsor och 
insektsbett såsom myggor, getingar och 
fästingar. För vem?

Alla som är över 4 år kan använda CleerPlus®.
Men tänk på:

Rengör vid behov det område du vill 
behandla. 

Sätt på CleerPlus® i form av en 
2-4 mm hög gelbubbla som täcker 
området som ska behandlas.  

Rör inte bubblan medan den torkar.   
Efter några minuter, beroende på 
använd mängd, har en följsam film 
bildats över såret/blåsan/sticket.   

CleerPlus® kan appliceras upp 
till 8 gånger per dag.

Var uppmärksam på eventuella allergier.

Undvik ögonen.

Barn mellan 4-12 år bör inte använda 
gelen själva.

Första hjälpen vid munsår, små sår och bett

Vad är CleerPlus®? Hur fungerar den?
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Indikationerna är behandling av munsår, små 
sår, blåsor och insektsbett.

Indikation:
Munsår: CleerPlus® bildar en skyddande film 
som reducerar irritation, underlättar läkning 
och förhindrar spridning av virus.  

Småsår och blåsor: Den skyddande filmen 
minskar irritation genom att minimera den  
fysiska kontakten med såret eller blåsan och 
hjälper sårläkningen genom att skapa en 
gynnsam fuktbalans samt genom att hålla 
bakterier och smuts borta. 

Insektsbett: CleerPlus® appliceras på bettet. 
Den bildar en skyddande film som minskar 
irritation, klåda, svullnad och obehag vid 
exempelvis myggbett, getingstick och 
fästingbett.

Innehållet
CleerPlus® innehåller tre ingredienser: 
cellulosa, etanol och mintolja.
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Kortvarig, ofarlig sveda kan uppstå i öppna sår.
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Frågor och svar

Se även film om CleerPlus®  via QR-koden eller länk 
www.bit.ly/cleerplusfilm

A008-4 SV

Vad har ni mot munsår? Kan jag använda Cleerplus® om jag får 
fästingbett?

Mitt barn som är 6 år har då och då problem 
med herpes/munsår. Vad kan jag göra?

Ta bort fästingen, lägg på CleerPlus® som 
håller bettet rent från virus och bakterier. 
CleerPlus® fungerar också vid myggbett 
som kliar och är svullna.

Jag ska ut och resa. Har ni någon riktigt 
bra typ ”allt-i-allo”-salva som funkar på 
lite av varje?

CleerPlus® är riktigt bra att ha med på resan. 
Du kan behandla små sår, blåsor, insektsbett 
och givetvis munsår.

CleerPlus® kan användas på barn från 4 år. 
Den fungerar också bra om ditt barn får ett 
litet sår eller en blåsa.
 

CleerPlus® kan både stoppa och förkorta 
utbrott. Den håller munsåret fritt från  
bakterier och partiklar så att det läker  
snabbare.

Jag har ett litet sår som inte vill läka. Har ni 
nåt som kan hjälpa mig?

Pröva CleerPlus®. Lägg på en bubbla som 
täcker såret och låt den torka så att en 
skyddande film bildas. Du kan använda 
CleerPlus® upp till åtta gånger per dag tills 
såret är läkt.

CleerPlus® innehåller bara etanol, cellulosa 
och mintolja. Det är välkända substanser 
som har väldigt få biverkningar. Ett fåtal 
personer kan vara överkänsliga mot mintolja  
(limonene).

Finns det risk för biverkningar med CleerPlus®?

”I stark sol under en fotosafari i Sydafrika brände jag mig på  
örat. Efter det ville såret inte läka riktigt. Såret blossade upp  
gång på gång. Då jag efter ett halvår provat det mesta av krämer 
och salvor provade jag CleerPlus® av en tillfällighet.  
Efter en vecka var såret borta.” 
– Peer 

”CleerPlus® fungerar kanon för mig på blåsor, små sår och 
skrapsår. Den svalkande effekten tar bort ömhet och verkar även 
förhindrar infektion utan att kladda som vissa krämer gör.  
Jag skulle definitivt rekommendera CleerPlus®.“
– Sarah Jakes

“Myggor älskar verkligen mig vilket resulterar i många bett  
under de långa sommarkvällarna. Att applicera CleerPlus® på 
bettet gör att det kliar mindre och det gör även att betten för- 
svinner på nolltid. Jag har alltid CleerPlus® i min handväska!”
– Inge Delfosse

”Jag får munsår nästan varje gång när jag har en infektion i 
kroppen. Har testat receptfria läkemedel från apoteket utan 
resultat. Provade CleerPlus® och kände hur gelen bildade ett skydd 
mot såret. Efter någon dag var såret borta. Det känns skönt att det 
äntligen finns en produkt som funkar för mig!!”
– Ida

”Seriöst det enda som fungerat på smärtsamma blåsor i munnen!”
– Emelie Carlbring

CleerPlus® omdömen


