
Felső műfogsor
Горна протеза

Alsó műfogsor
Долна протеза
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                      фиксиращи подложки             Информация за употреба. Моля, прочетете внимателно!BG

	 															adhéziós párnák	 Használati utasítás. Kérjük, olvassa el figyelmesen!

Alkalmazás:	Rögzítőanyag	műfogsorokhoz.	
Adagolás és alkalmazási mód:	(lásd	fenti	rajzok)	Felső fogsor:	1. Ellenőrizze a méretet:	Kisebb	műfogsor	
esetén	ollóval	igazítsa	méretre	az	adhéziós	párnát.	2. Nedvesítse meg a párnát: 	A	párnát	mártsa	kézmeleg	
vízbe	kb.	10	másodpercre,	majd	engedje	lecsepegni	róla	a	vizet.	3. Helyezze fel a párnát:	A	párnát	bár-
melyik	oldalával	helyezze	a	megnedvesített	műfogsorra.	A	műfogsor	leghátsó	részén	2	mm	maradjon	fedetle-
nül.	4. Nyomja fel a párnát:	A	párnát	nyomja	rá	a	műfogsorra,	középen	kezdve	és	kifelé	haladva,	amíg	a	pár-
na	mindenütt	sima	nem	lesz.
Alsó fogsor:	1.	Kisebb	műfogsor	esetén	ollóval	igazítsa	méretre	az	adhéziós	párnát.	Nedvesítse	meg	a	párnát,	
és	helyezze	fel	a	felső	fogsornál	leírt	módon.	2. Nyomja fel a párnát:	Mutatóujjal	nyomja	a	párnát	a	műfogsor	áll-
kapocsnak	kialakított	mélyedésébe	(középen	kezdve	és	kifelé	haladva,	amíg	a	párna	mindenütt	sima	nem	lesz).	
Ha	a	tapadás	gyengülni	kezd,	vegye	ki	a	fogsort,	és	szórjon	a	párnára	Protefix®	adhéziós	port.
Ellenjavallatok:	Az	összetevők	bármelyikével	szembeni	túlérzékenység.
Mellékhatások:	Egyes	kivételes	esetekben	nem	zárható	ki	a	száj	nyálkahártyájában,	akár	rendszeresen	fellépő	
túlérzékenység.	Ha	túlérzékenységi	reakció	jelenlétére	gyanakszik,	kérjük,	forduljon	fogorvosához.
Kérjük, jegyezze meg a következő fontos tanácsot:	Csak	teljes	műfogsornál	alkalmazható.	Nem	alkalmaz-
ható	csatolt	elemekhez	vagy	kúpos	kialakítású	koronához	kapcsolódóan.	Kérjük,	ezt	tisztázza	fogorvosával.	Hi-
giéniai	okokból	a	Protefix®	adhéziós	párnát	legalább	naponta	egyszer	cserélni	kell.	A	Protefix®	adhéziós	pár-
nákat	a	lehető	legszárazabb	helyen	kell	tárolni.	A	szavatossági	időn	túl	ne	használja	fel.	Gyermekek	elől	elzárt	
helyen	 tartandó.	Az	adhéziós	párnák	használata	csak	 időszakos	 legyen.	Kérjük,	 rendszeresen	ellenőriztesse	
műfogsora	megfelelő	állapotát.
Összetétel:	nátrium-alginát,	viszkózus	rost	és	polipropilén	rost.
A	szöveg	felülvizsgálatának	dátuma:	10/2013.

Област на приложение: Фиксиращо средство за протези.
Начин на употреба: (вижте диаграмите по-горе) Протеза за горна челюст: 1. Изрежете подложката с ножици 
в зависимост от големината на протезата. 2. Потопете подложката в хладка вода за около 10 секунди и 
оставете да се изцеди. 3. Поставете подложката без значение от коя страна върху навлажнената протеза. 
Оставете 2 мм свободно място в страничните краища на протезата. 4. Притиснете подложката с двата 
палеца /от средата навън/ за да прилепне плътно. Протеза за долна челюст: 1. Изрежете подложката с ножици 
в зависимост от големината на протезата. Навлажнете подложката и поставете както при горна протеза. 
2. Притиснете подложката във вдлъбнатината на протезата като използвате показалеца /от средата навън/ 
докато подложката прилепне напълно. Ако прилепването на протезите отслабне, моля, извадете протезата 
и поръсете подложката с Протефикс Фиксираща пудра.
Противопоказания: Свръхчувствителност към някоя съставка.
Нежелани реакции: В отделни случаи са наблюдавани реакции на свръхчувствителност в лигавицата на 
устата и целия организъм. При поява на подобни реакции се консултирайте с Вашия стоматолог.
Важни указания: Използва се само за цели протези. Не се използва за частични  протези, които влизат в 
директен контакт с куки или изострени коронки. Използвайте само при здрава лигавица. Подменяйте с нова 
Протефикс фиксираща подложка поне веднъж дневно поради хигиенни причини. За еднократна употреба! Да 
се съхранява на сухо място! Да се съхранява на място, недостъпно за деца! Да не се използва след изтичане 
срока на годност! Употребата на фиксиращи подложки трябва да бъде временна. Моля, проверявайте редовно 
състоянието на Вашите зъбни протези.
Състав: Натриев алгинат, вискозни влакна, полипропиленови влакна.
Последна редакция на текста: 10/2013.
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Made in Germany

BG Здраво закрепване на протезите с Protefix®

HU Műfogsorok erős rögzítése rotefix(  -szel

Nem	szabad,	hogy	a	műfogsor	megfossza	az	embert	a	teljes	élet	lehetőségétől.	Ez	minden	műfogsort	viselő	ember	jogos	
igénye.	Szinte	mindig	van	megoldás	a	problémáikra:	legyen	az	állkapocs	probléma,	vagy	túl	kevés	nyálképződés.	Az	is	
gondot	okozhat,	ha	az	új	vagy	az	ideiglenes	műfogsor	nem	illeszkedik	megfelelően	és	viselése	fájdalmat	okoz,	ezáltal	
viselője	társaságban	kellemetlenül	érzi	magát.	A	Protefix®	adhéziós	termékek	gyors	és	megbízható	megoldásokat	
kínálnak	a	műfogsorral	kapcsolatos	problémákra.

Adhéziós	és	ápolási	termékek	teljes	köre	műfogsorokhoz:

Protefix®	adhéziós	párna	felső	és	alsó	műfogsorra	 Az	 állkapocs	 problémáira.	 Átmeneti	 kapcsolódási	 felületként	
megelőzi	 a	 hámsérülést,	 nedves	 adhézió	 révén	 biztosítja	 a	
műfogsor	 stabil	 rögzítését	 az	 állkapocs	 súlyos	 degenerációs	
eseteiben	is.

Protefix®	adhéziós	krém,	extra	erős	 Nedves	adhézió.	Hosszan	tartó	hatást	biztosít,	közvetlenül	a	nedves	
állkapocsra	kenhető	erős	nyálképződés	esetén	is.	Íztelen.

Protefix®	adhéziós	por,	extra	erős	 100%-ban	 természetes	 nátrium-alginátot	 tartalmaz,	 alacsony	
nyálképződés	esetén	is	erős	rögzítést	biztosít.	Nedves	adhézió.	
Íztelen.

Protefix®	aktív	öblítő	tabletta	aktív	oxigénnel	 Nagy	tisztítóerő.	Megelőzi	a	rossz	leheletet.	Frissesség	és	tisztaság	
egész	nap.

Сeрията Протефикс дава възможност за решаване на проблемите с нови, временни или недобре 
прилепващи протези, като болка, разраняване на лигавицата, дъвкателни проблеми и падане на протезата.

Пълната серия Протефикс включва:

Protefix® Фиксиращи подложки за горна и  осигуряват стабилност на протезата при несъответствия 
между нея и челюстта, предпазват от нараняване

Protefix® Фиксиращ крем осигурява добро и продължително прилепване на 
протезата, може да се нанесе директно върху влажна 
протеза, подходящ в случаи на обилно слюноотделяне, 
безвкусен

Protefix® Фиксираща пудра  100 % натурален натриев алгинат, осигурява добро и 
продължително прилепване на протезата, подходяща в 
случаи на недостатъчно слюноотделяне, безвкусна 

Protefix® Почистващи таблети  осигурява добро почистване на протезите, предпазва от 
лош дъх, поддържа чувство за свежест и чистота през 
целия ден 

 долна протеза


