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Protefix - podściółki mocujące do protez zębowych (dla
żuchwy)
 

Cena: 18,30 pln

Opis słownikowy

Producent Queisser

Opis produktu
 

Protefix - Podściółki mocujące do całkowitych protez zębowych (dla żuchwy).

Podściółki mocujące Protefix® należy zmieniać co najmniej raz dziennie i dbać o higienę jamy ustnej i protezy.

Przechowywać w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używać po upływie terminu ważności.

 

Właściwości:

- pewnie mocują protezę

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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- chronią przed uciskiem

- zabezpieczają przy odchyleniach w w anatomii zgryzu

- nie zmieniają odczuć smakowych

 

Stosowanie:

Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy przyciąć podściółkę odpowiednio nożyczkami wzdłuż jej prostego brzegu.

Pościółkę zwilżyć zanurzając ją na ok. 10 sekund w letniej wodzie po czym wyjąć ją i pozwolić wodzie obcieknąć.

Produkt nałożyć dowolną stroną na zwilżoną protezę. Tylne 2 mm protezy musi pozostać nieprzykryte.

Podściółkę docisnąć palcem do zagłębienia żuchwowego protezy (zaczynając od środka), aż będzie w każdym miejscu gładko
przylegała. 

W przypadku zmniejszenia przyczepności wyjąć protezę a podściółkę posypać proszkiem mocującym Protefix.

Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na jakikolwiek składnik preparatu.

 

Skład: 100g podściółki zawiera: alginian sodowy 28g, włókna wiskozowo-polipropylenowe 72g.

Opakowanie: 30 szt
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