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Rozwierak policzkowy ułatwiający higienę jamy ustnej
 

Cena: 8,90 pln

Opis słownikowy

Producent Nieokreślony

Opis produktu
 

Rozwierak policzkowy wykonany z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości i elastyczności. Dzięki giętkości jest łatwy do
umieszczenia w ustach i nie powoduje uczucia dyskomfortu u pacjenta podczas wykonywanego zabiegu. Produkt pomaga utrzymać
otwarte usta co uławia dbanie o higienę jamy ustnej zwłaszcza u osób, u których jest to utrudnione np. z porażeniem mięśniowym.

Zastosowanie:
- w stomatologii w celu uzyskania lepszej widoczności pola zabiegowego
- u pacjentów np. z porażeniem mięśniowym i utrudnionym dostępem do zębów jako ułatwienie dostępu i higieny jamy ustnej

Zalety:
- ułatwia dostęp do jamy ustnej,
- odsuwając policzki i wargi czyni pracę bardziej komfortową,
- zapewnia względną suchość pola zabiegowego,
- ułatwia przeprowadzenie wielu zabiegów stomatologicznych,
- nie powoduje dyskomfortu u pacjenta

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Zamieszczone w serwisie zdjęcia, opisy itp. produktów nie
są reklamą i mają charakter wyłącznie informacyjny. Nie zastępują konsultacji z lekarzem i nie mogą być podstawą do stosowania
jakichkolwiek wyrobów medycznych, środków farmaceutycznych czy form terapii. Wszelkie decyzje w w/w kwestii należy konsultować z
lekarzem. Dokładamy wszelkich starań aby publikowane dane techniczne nie zawierały braków lub błędów i rzeczywisty wygląd produktów nie
różnił się od produktów prezentowanych na zdjęciach. W przypadku błędów w opisie lub różnic w prezentowanych produktach prosimy o
informacje.
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- łatwy do umieszczenia w jamie ustnej
- dostępny w trzech rozmiarach S dla dzieci i młodzieży oraz M i L dla dorosłych

Wymiary (szerokość x wysokość):

S: 9,5 x 7 cm
M: 12 x 8,5 cm
L:  13 x 8,5 cm

Opakowanie: 1 szt.

 

 

Parametry

Rozmiar S (0,00 pln), L (0,00 pln)

Galeria
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