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Corega Power Max Wyrób medyczny krem mocujący do
protez zębowych neutralny smak 40 g
 

Cena: 20,41 zł

Opis słownikowy

Opakowanie 40 g

Postać krem

Producent GLAXOSMITHKLINE CONSUMER
HEALTHCARE SP. Z O.O.

Opis produktu
 

Opis
Krem mocujący Corega Power Max Mocowanie + Komfort został stworzony specjalnie do protez zębowych, zapewniając stabilne
utrzymanie protezy przez długi czas, nawet do 12 godzin po założeniu. Działanie kremu nie tylko zapewnia pewność, ale także chroni
dziąsła przed naciskiem, tarciem i podrażnieniami, co sprawia, że noszenie protezy staje się bardziej komfortowe.

Formuła kremu Corega Power Max Mocowanie + Komfort ma neutralny smak, co oznacza, że jest praktycznie niewyczuwalny po jego
zastosowaniu i nie zmienia smaku spożywanych potraw i napojów. Dodatkowo, krem skutecznie uszczelnia protezę, zapobiegając
przedostawaniu się resztek jedzenia pod jej powierzchnię. Dzięki temu proteza może być noszona przez cały dzień, zapewniając wygodę
i pewność podczas codziennych czynności.

Krem mocujący Corega Power Max Mocowanie + Komfort to idealne rozwiązanie dla osób korzystających z protez zębowych, które
szukają nie tylko mocnego trzymania, ale również wygody i ochrony dziąseł.

Składniki
Guma celulozowa, wazelina, parafina płynna, Kopolimer wapniowo-sodowy PVM / MA, karbomer.

Zastosowanie
Mocowanie protez zębowych.

Sposób użycia
Aby prawidłowo zastosować krem Corega Power Max Mocowanie + Komfort na protezę zębową, należy postępować zgodnie z
poniższymi krokami:

Przed aplikacją kremu, umyj protezę i dokładnie wysusz ją.
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 Nałóż krótkie paski kremu na protezę, trzymając się z dala od jej krawędzi. Jeśli masz protezę górną, nałóż dwa krótsze paski na
środku protezy. W przypadku protezy dolnej, użyj długiego, ciągłego paska kremu. Jeśli posiadasz protezę częściową, nałóż dwa
krótkie paski na odpowiednie miejsca.

 Przed założeniem protezy, wypłucz jamę ustną.

 Załóż protezę do jamy ustnej, delikatnie dociskając ją do dziąseł. Przygryź na kilka sekund, aby zapewnić pewne trzymanie
protezy.

 Po użyciu kremu, dokładnie zamknij opakowanie za pomocą zakrętki.

 Upewnij się, że końcówka tubki i zakrętka są zawsze suche, aby zapobiec zatkanie tubki.

Pamiętaj, że ilość kremu zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji. Jeśli masz wątpliwości dotyczące ilości lub sposobu aplikacji
kremu, zawsze warto skonsultować się z dentystą lub farmaceutą, którzy mogą udzielić dodatkowych wskazówek i porad.

Ostrzeżenia
Przed użyciem kremu Corega Power Max Mocowanie + Komfort do protez zębowych, ważne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi i
etykietą produktu. Jeśli masz wątpliwości lub obawy dotyczące stosowania tego wyrębu medycznego, zalecamy skonsultowanie się z
lekarzem lub farmaceutą, aby uzyskać odpowiednie informacje i porady.
Należy pamiętać, że niektóre osoby mogą być nadwrażliwe lub uczulone na składniki kremu Corega Power Max. Jeśli wystąpią objawy
reakcji alergicznej, takie jak wysypka, świąd lub obrzęk, należy niezwłocznie przerwać stosowanie produktu i skonsultować się z
lekarzem.
W niektórych przypadkach mogą pojawić się również inne działania niepożądane, takie jak podrażnienie jamy ustnej lub objawy ze strony
przewodu pokarmowego, na przykład nudności. Jeśli doświadczasz jakichkolwiek niepożądanych objawów po zastosowaniu kremu,
zaleca się skonsultowanie się z lekarzem.
Warto zauważyć, że niewłaściwie dopasowane protezy mogą mieć negatywny wpływ na zdrowie. Dlatego ważne jest regularne
kontrolowanie dopasowania protez poprzez wizyty u lekarza dentysty.
Zawsze pamiętaj, aby przestrzegać zaleceń i ostrzeżeń dotyczących stosowania produktu, aby zapewnić bezpieczeństwo i skuteczność
jego użytkowania.
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