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PROTEFIX krem mocujący do protez 40ml (47g)
 

cena: 14,99 PLN

Opis słownikowy

Czas dostawy 2-5 dni

Opakowanie 47 g

Postać klej do protez

Producent QUISSER

Rejestracja wyrób medyczny

Zastosowanie Klej do protez

Opis produktu
 

Działanie

Pewnie mocuje protezę i pozwala na spożywanie pokarmów, na jakie ma się ochotę.

Uszczelnia protezę i zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę, co zmniejsza ryzyko stanów zapalnych.

Można stosować dowolnie często, nawet po każdym posiłku.

Skład

Mieszanina soli sodowych i wapniowych kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego,
karboksymetyloceluloza, parafina, wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, mentol, azorubina, metylparaben.

Zawartość47 g

Sposób przechowywania15°C - 25°C

Sposób użycia

Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną 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 i
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.
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Dawkowanie

Krem mocujący nałożyć na oczyszczoną, wilgotną 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 i
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.

PrzeciwwskazaniaW pojedynczych przypadkach nie można wykluczyć nadwrażliwości na poszczególne składniki kremu. W przypadku
zaostnienia podejrzenia reakcji alergicznej prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Ostrzeżenia

Po użyciu należy starannie zamknąć tubkę , przy czym jej otwór powinien pozostawać czysty i suchy. Resztki wilgoci po dostaniu się do
tuby mogą spowodować stwardnienie kremu mocującego.

Działania niepożądane

Niektóre osoby mogą być wrażliwe na pojedyncze składniki kremu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii należy przerwać
stosowanie kremu i skonsultować się z lekarzem stomatologiem.

Producent / Podmiot odpowiedzialny: QUEISSER

Pozwolenie: CE*
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