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Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez
zębowych super mocny delikatnie miętowy 70 g
 

Cena: 24,70 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 70 g

Postać -

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Wskazania
ekonomiczne opakowanie XL,mocuje w 3 kierunkach,utrzymuje protezę cały dzień,zapobiega dostawaniu się resztek pokarmu pod
protezę,delikatnie miętowy smak

Składniki
Calcium/sodium PVM/M copolymer, petrolatum, cellulose gum, Paraffinum Liquidum, propylparaben, aroma, CI 45430

Stosowanie
Instrukcja stosowania:
Przy 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 mniejszą ilość kremu.
Konieczne może być przeprowadzenie kilku prób w celu określenia odpowiedniej ilości kremu dla danej protezy. Stosować raz dziennie.
Jeśli konieczne jest stosowanie częściej niż raz dziennie, należy skonsultować się z lekarzem dentystą.

Sposób aplikacji kremu:
1. Protezę należy umyć i wysuszyć.
2. Nanosić krótkie paski kremu na protezę w sposób pokazany na rysunku, niezbyt blisko jej krawędzi.
3. Wypłukać jamę ustną przed założeniem protezy.
4. Założyć protezę, docisnąć ją i przygryźć na kilka sekund.

Sposób usuwania:
1. Przepłukać jamę ustną wodą.
2. Wyjmować protezę powoli jednocześnie nią poruszając.
3. Usunąć resztki kremu z protezy i jamy ustnej za pomocą ciepłej wody i miękkiej szczoteczki.
4. Oczyścić protezę stosując tabletki do czyszczenia protez Corega, a następnie dokładnie opłukać wodą.

Ważne
Przed użyciem przeczytaj instrukcję.

Przeciwwskazania
OSTRZEŻENIA: Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci. U niektórych osób może wystąpić nadwrażliwość lub
uczulenie na produkt. W razie wystąpienia reakcji alergicznej lub dyskomfortu należy natychmiast przerwać stosowanie produktu. Mogą
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wystąpić inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej i objawy ze strony przewodu pokarmowego (np. nudności). 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. Końcówka tubki i nakrętka powinny być suche aby nie spowodować zatkania tubki. Po użyciu zakręcić.

Producent
GlaxoSmithKline Consumer Healthcare Sp. z o.o.

Ważne
Znaki towarowe są własnością lub są licencjonowane przez spółki z grupy GSK. 2021 Spółki z grupy GSK lub ich licencjodawcy.

Zawartość opakowania
70

Opis
Corega Wyrób medyczny krem mocujący do protez zębowych super mocny delikatnie miętowy 70 g
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