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Smile+ krem mocujący do protez zębowych 40 g
 

Cena: 10,69 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 40 g

Postać Kremy

Producent SILESIAN PHARMA

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Skład
cellulose Gum, Petrolatum, Paraffinum Liquidum, Calcium/Sodium PM/MA Copolymer, Aqua, Aroma, Cl 73360.

Wskazania i działanie

Smile+ Krem mocujący do protez zębowych pełnych i częściowych służy do szybkiego i wytrzymałego mocowania protezy,
dodatkowo zwiększając jej stabilność.
Może być stosowany zarówno na suche, jak i mokre podłoże.
Zapobiega przedostawaniu się drobinek i resztek pokarmu pod protezę.
Krem jest hipoalergiczny, a jego łagodny, miętowy smak nie zaburza smaku potraw.
Może być używany przez osoby palące papierosy oraz przyjmujące leki.
Nie zawiera cynku.
Łagodny miętowy smak

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu.

Dawkowanie
Przed pierwszym użyciem kremu mocującego należy zapoznać się z instrukcją poniżej:
1. Przed nałożeniem protezę należy starannie oczyścić i wysuszyć, a usta przepłukać.
2. W przypadku protezy dolnej lub częściowej zaaplikować cienki pasek kremu po obu jej stronach. Do protezy górnej krem dodatkowo
nałożyć na środku powierzchni łączących się z podniebieniem. Należy uważać, żeby nie nałożyć kremu zbyt blisko krawędzi protezy.
3. Po upływie 30 sekund odcisnąć lub przygryźć protezę.
4. Dla najlepszego efektu odczekać 10 minut przed jedzeniem lub piciem.
5. Aby ściągnąć protezę należy przepłukać usta wodą, a następnie delikatnie zdjąć ją, stosując ruch wahadłowy z jednej strony na drugą.
Rozpoczynając stosowanie najlepiej jest zacząć od małych porcji kremu i zwiększać je w razie potrzeby. Po dociśnięciu protezy krem nie
powinien wypływać spod jej krawędzi. Zarówno protezę, jak i jamę ustną należy każdorazowo oczyścić z resztek kremu za pomocą
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ciepłej wody oraz miękkiej szczoteczki. Krem przeznaczony jest do codziennego użytku. W razie konieczności stosowania częściej niż
raz dziennie należy skonsultować się ze stomatologiem.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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