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Protefix podściółki mocujące do szczęki 30szt.
 

Cena: 20,81 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Opakowanie 30 szt.

Postać -

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

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

Wskazania
Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy. Pozwalają na redukowanie ucisku nowej protezy.
Zabezpiecza przy odchyleniach w anatomii zgryzu. Stosowanie podściółek mocujących jest również wskazane w przypadku szczególnie
trudnych warunków mocowania protezy w jamie ustnej pacjenta, na przykład przy zaniku wyrostka zębodołowego u pacjentów w
podeszłym wieku.

Działanie
Podściółki mocujące Protefix to krążki delikatnej i cienkiej ligniny nasączonej alginatem sodu o właściwościach adhezyjnych
(mocujących). Mogą być stosowane w pierwszym okresie przystosowywania się do nowej protezy. Pozwalają na redukowanie ucisku
nowej protezy. O stosowaniu podściółki powinien zadecydować lekarz.

Dawkowanie
Sprawdzić wielkość protezy: przy małych protezach należy odpowiednio przyciąć podściółkę nożyczkami. Zwilżyć podściółkę: zanurzyć
podściółkę na ok. 10 sekund w letniej wodzie, a następnie pozwolić wodzie na odcieknięcie. Nałożyć podściółkę: umieścić dowolną
stroną na zwilżonej protezie. Tylne 2 mm protezy muszą pozostać nie przykryte. Docisnąć podściółkę: podściółkę docisnąć do protezy,
zaczynając od środka i przesuwając się w kierunku obrzeży, aż podściółka będzie gładko przylegać w każdym miejscu. Uwaga przy
stosowaniu podściółek powinno się je zmieniać (po dokładnym oczyszczeniu protezy) po każdym posiłku, ponieważ podściółka
pochłania łatwo barwniki pokarmowe i rozmiękczony pokarm.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na jakikolwiek składnik preparatu. W pojedynczych przypadkach niewykluczone są reakcje alergiczne śluzówki jamy
ustnej lub całego organizmu. W przypadku zaistnienia podejrzenia alergii prosimy skonsultować się z lekarzem stomatologiem.
Podściółki przeznaczone są tylko dla protez całkowitych. Nie stosować przy protezach częściowych. Stosowanie podściółek
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mocujących dozwolone jest tylko na zdrową śluzówkę jamy ustnej. Należy zmieniać podściółkę mocującą Protefix co najmniej raz
dziennie. Przechowywać podściółki mocujące Protefix w suchym miejscu. Nie używać po upływie terminu ważności. Przechowywać w
miejscu niedostępnym dla dzieci!
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