
 
P.U.H. MAJ J. MAJ

Opatowska 10, STASZOW PL
+48 153 070 153

  

Protefix krem mocujący 40 ml. i
 

Cena: 22,28 pln

Opis słownikowy

Dawka -

Kraj produkcji Niemcy

Opakowanie 47 g

Postać -

Producent/
Dystrybutor

QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Wysyłka
zamówienia

w 24 h

Opis produktu
 

Wskazówki ogólne Krem mocujący nie jest w stanie zastąpić dobrego dopasowania protezy przez lekarza stomatologa lub protetyka.
Jeśli stwierdzą Państwo, że krem działa słabiej niż zwykle lub czują jego wyciek w trakcie stosowania – należy skonsultować się ze
swoim lekarzem. Mogą to być objawy złego dopasowania protezy. Przy ponawiających się stanach zapalnych lub uszkodzeniach błony
śluzowej – przed zastosowaniem kremu skonsultować się z dentystą. Używanie protezy wymaga regularnej higieny jamy ustnej i samej
protezy. W tym celu polecamy czyszczenie protezy Pastą czyszczącą Protefix® HIGIENA. Raz w tygodniu protezę należy zdezynfekować
przy pomocy Tabletek czyszczących Protefix® HIGIENA. Zwykle proteza daje się łatwo wyjąć w celu oczyszczenia; w razie potrzeby
należy starannie przepłukać jamę ustną ciepłą wodą a następnie obluzować protezę. Długość efektu mocującego zależy od wielu
czynników, w tym spożywanych pokarmów (np. gorących napojów), stanu błony śluzowej i dopasowania protezy. Podczas
prawidłowego użytkowania kremu może naturalnie dochodzić do połykania niewielkich ilości kremu, co nie jest szkodliwe dla organizmu.
Przy podanym sposobie używania krem można stosować długotrwale. Czyszczenie protezy i jamy ustnej Wypłukać jamę ustną wodą.
Delikatnie poruszyć protezę i wyjąć. Jeśli na protezie lub w jamie ustnej pozostają resztki kremu, należy je usunąć za pomocą wacika
zwilżonego ciepłą wodą lub olejem jadalnym. Delikatnie oczyścić dziąsła i podniebienie przy pomocy miękkiej szczoteczki . Protezę
oczyścić z resztek jedzenia przy pomocy miękkiej szczoteczki do zębów i Pasty Protefix® HIGIENA. Dokładnie opłukać pod bieżącą
wodą. Sposób stosowania kremu Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną lub suchą protezę. Nakładać małą ilość kremu
(krótkimi odcinkami), w odstępach jak na rysunku. Potrzeba kilku prób, aby ustalić jaka ilość kremu jest konieczna, a jednocześnie nie
wypływa spod protezy. Protezę założyć, przycisnąć, a następnie lekko przygryźć. Krem działa natychmiast po zastosowaniu. Po
otwarciu tubki może pojawić się olej, który stanowi bazę kremu. Należy usunąć nadmiar oleju poprzez wyciśnięcie go z tubki; nie wpływa
to na siłę mocującą kleju.  Po użyciu należy starannie zamknąć tubę, uważając by nie dostała się do niej woda. Wilgoć po dostaniu się do
tuby może spowodować stwardnienie kremu mocującego. Składniki mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru
metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol,
azorubina, benzoesan metylu 
 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Plik wygenerowano: 24-05-2023 Oprogramowanie sklepu: AptusShop

https://www.aptekazdrowie-24.pl
https://www.aptekazdrowie-24.pl/preparaty-do-protez/protefix-krem-mocujacy-40-ml-i.html
http://www.tcpdf.org
http://www.aptusshop.pl/

