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DentBox pudeł.n/protezy zęb.1szt.
 

Cena: 14,24 PLN

Opis słownikowy

Dawka -

Postać -

Producent PRIMED

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Pudełko na protezy zębowe i aparaty ortodontyczne z praktycznym sitkiem do łatwego czyszczenia i higienicznego przechowywania
protez zębowych i aparatów ortodontycznych. Wykonane z odpornego na pękanie polipropylenu. Możliwość sterylizacji do 130 stopni C ,
posiada atest PZH. Praktyczne , bezpieczne i estetyczne. Dzięki zastosowaniu specjalnego sitka czyszczenie protez jest łatwe i
higieniczne. Proteza nie styka się bowiem bezpośrednio z tabletką czyszczącą. Sitko umożliwia ponadto dokładne spłukanie protezy pod
bieżącą wodą bez dotykania jej rękoma , a następnie wyschnięcie. Proteza po umyciu i wysuszeniu przechowywana jest na sitku
nakrytym przykrywką , zabezpieczającą przed zanieczyszczeniami. Właściwa higiena " trzecich zębów " : odpowiednia higiena protez
zębowych jest bardzo ważna dla zdrowia i dobrego samopoczucia ich uzytkowników. Nieoczyszczone i źle przechowywane protezy są
siedliskiem bakterii i drobnoustrojów , dlatego mogą stanowić przyczynę stanów zapalnych i infekcji błony śluzowej : jamy ustnej , dróg
oddechowych i przewodu pokarmowego. Znajomość podstawowych zasad higieny i ich przestrzeganie zapewni Państwu komfort przy
uzytkowaniu protez zębowych : 1) do czyszczenia protez należy używać produktów specjalnie do tego celu przeznaczonych -
szczoteczek o twardym włosiu oraz past , proszków i tabletek czyszczących o właściwościach przeciwbakteryjnych , polerujących i
usuwających przykry zapach , 2) protezy powinny być czyszczone po każdym posiłku przez 2-5 minut. W tym celu należy szorować
wszystkie powierzchnie protezy , szczególnie te które stykają się z błoną śluzową. Jamę ustną nalezy przepłukiwać stosując specjalne
płyny z chlorheksydyną lub płukanki ziołowe. Ponadto zaleca się masowanie błony śluzowej specjalnymi szczotkami. 3) protezy powinny
być odkażane co najmniej raz w tygodniu w roztworach o działaniu bakteriobójczym i antyseptycznym. Zabieg ten należy koniecznie
wykonywać każdorazowonpo przebytej infekcji w obrębie jamy ustnej. 4) nie powinno się użytkować protez nieprzerwanie przez całą
dobę. Konieczna jest przynajmniej 6-8 godzinna przerwa w ich użytkowaniu , aby błona śluzowa mogła odpocząć. 5) protezy wyjęte z ust
, najczęściej w ciagu przerwy nocnej , należy umieścić w specjalnym suchym pudełku. Protez nie można przechowywać w wodzie.
Powoduje to bowiem rozwój drożdżaków , które stanowią źródło wielu chorób.  
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