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Protefix krem mocujacy z aloesem 40 ml
 

Cena: 17,12 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 47 g

Postać -

Producent QUEISSER PHARMA GMBH & CO.

Rejestracja Wyrób medyczny inny

Opis produktu
 

Opis

Wskazania:
Protefix, krem mocujący do protez zębowych z aloesem jest szczególnie polecany dla osób, które często cierpią z powodu stanów
zapalnych w jamie ustnej.

Przeciwwskazania:
Nie stosować przy nadwrażliwości na którykolwiek ze składników preparatu.

Działanie:
Protefix krem mocujący z aloesem odznacza się dużą siłą mocowania przez wiele godzin, zarówno w warunkach utrudnionej
przyczepności jak i przy intensywnej produkcji śliny. Działa na mokro. Kompozycja 2 polimerów pozwala na wiązanie wody i
natychmiastowe działanie bez osuszania protezy. Ma neutralny smak i łatwo daje się usuwać z protezy. Pewnie mocuje protezę i
pozwala na spożywanie różnorodnych pokarmów. Uszczelnia protezę i zapobiega przedostawaniu się resztek jedzenia pod protezę, co
zmniejsza ryzyko stanów zapalnych. Krem zawiera dodatkowo wyciąg z aloesu, który przyspiesza gojenie stanów zapalnych w rejonie
jamy ustnej.

Skład:
Mieszanina soli Na i Ca kopolimeru eteru metylowinylowego i bezwodnika kwasu maleinowego, karboksymetyloceluloza, parafina,
wazelina, koloidalny dwutlenek krzemu, wyciąg z Aloe Vera Barbadensis, mentol, azorubina, metylparabendwutlenek krzemu.

Zawartość opakowania: 40 ml.

Dawkowanie:
Protefix krem mocujący z aloesem nałożyć w odstępach na czystą i wilgotną protezę. Krem nakładać oszczędnie, gdyż przy nadmiernej
ilości maleje skuteczność działania kremu a ponadto zbyt grubą warstwę kremu jest trudniej usuwać z protezy i podniebienia. Protezę
założyć i przycisnąć przez kilka sekund do podniebienia i dziąseł. Nie jeść przez następne 5 minut.

Informacje dodatkowe:
Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z
lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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