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COREGA MAX OSŁONA krem mocujący do protez zębowych
40 g
 

Cena: 17,50 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 40 g

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny inny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

WłaściwościCOREGA MAX Osłona krem 40 gKrem mocujący do protez zębowych o neutralnym smaku.COREGA Max Osłona zapewnia
zaawansowaną osłonę blokującą przedostawanie się drobinek jedzenia pod powierzchnię protezy oraz mocując ją na cały dzień.
Precyzyjna końcówka pozwala na aplikację odpowiedniej ilości produktu tworząc osłonę dookoła krawędzi protezy.* w porównaniu do
innych kremów C0REGASposób użyciaPrzy pierwszym użyciu należy zastosować niewielką ilość kremu do protez. W razie potrzeby
użyć większej ilości kremu. Użycie zbyt dużej ilości może spowodować jego wypływanie. W takiej sytuacji następnym razem należy
zastosować mniejszq ilość kremu. Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla
danej protezy. Stosować raz dziennie dla mocnego całodziennego trzymania i osłony przed przedostającymi się drobinkami jedzenia.
Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem.Sposób aplikacji kremu:1. Protezę umyć i
wysuszyć2. Nanieść krem na protezę, niezbyt blisko jej krawędzi, w sposób pokazany na rysunku w dołączonej ulotce.Górna
proteza:Nanosić długi ciągły pasek. Nanieść dwa krótsze paski na środku protezy.Dolna proteza:Nanosić długi ciągły pasek.Proteza
częściowa:Nanieść dwa krótsze paski.3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy4. Założyć protezę, dociskając ją i przygryźć na
kilka sekund dla pewnego mocowania.Sposób usuwania:przepłukać jamę ustną wodąwyjmować protezę powoli jednocześnie nią
poruszającusunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody. i miękkej szczoteczkidokładnie oczyścić protezę
stosując tabletki do czyszczenia protez Corega Tabs lub pastę Corega 2w1 do mycia protez zębowych i zębów.WażneMożliwe działania
niepożądane wyrobu medycznegoU niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub uczulenie na produkt. W razie wystąpienia
reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu.UwagiPrzechowywać w miejscu niewidocznym i
niedostępnym dla dzieci.Przy prawidłowym stosowaniu produktu może dojść do połknięcia niewielkich ilości kremu; nie jest to
szkodliwe.Niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć niekorzystny wpływ na zdrowie. Należy kontrolować dopasowanie protez
podczas regularnych wizyt u lekarza dentysty.SkładnikiCalcium/Sodium PVM/MA Co-polymer, Petrolatum, Cellulose Gum, Paraffinum
Liquidum.ProducentGlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.ul. Rzymowskiego 53,02-697 Warszawa
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