Ο ασφαλής τρόπος για μια καθαρή τεχνητή οδοντοστοιχία

VITA shade, VITA made.

Aγαπητή πελάτισσα, αγαπητέ πελάτη,
λάβατε σήμερα τη καινούργια σας τεχνητή οδοντοστοιχία από την εταιρεία μας
- σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας!
Μια ομάδα ειδικών, αποτελούμενη από οδοντίατρο, βοηθό οδοντιάτρου και οδοντοτεχνίτες κατασκεύασε την εξατομικευμένη τεχνητή οδοντοστοιχία σας χρησιμοποιώντας τα καλύτερα υλικά, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας.
Χάρη στη χρήση των προσθετικών δοντιών της VITA, η τεχνητή οδοντοστοιχία
υποστηρίζει το φυσικό σας χαμόγελο. Η εξαιρετική λειτουργικότητα και η
άνετη εφαρμογή θα σας ικανοποιήσουν ιδιαίτερα.
Για να χαρείτε την τεχνητή σας οδοντοστοιχία όσο το δυνατό περισσότερο, για να
προασπίσετε την υγεία σας και να αποφύγετε ενοχλητικά προβλήματα, θα θέλαμε να σας δώσουμε ορισμένες υποδείξεις για τη φροντίδα της. Εάν έχετε περαιτέρω ερωτήσεις, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσετε μαζί μας – θα
βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στο οπισθόφυλλο.

Πρώτο βήμα καθαρισμού: Πλύση

Για την προστατέψετε την τεχνητή οδοντοστοιχία σας από εναποθέσεις
και να αποφύγετε ερεθισμούς, καθαρίζετε επιμελώς όλες τις όψεις της, καθημερινά πρωί και βράδυ, κάτω από τρεχούμενο νερό.
Για την καλύτερη δυνατή προστασία της τεχνητής οδοντοστοιχίας, συνιστούμε
να την καθαρίζετε σε νιπτήρα που έχετε γεμίσει με νερό. Εναλλακτικά μπορείτε
να τοποθετήσετε μια πετσέτα στον πυθμένα του νιπτήρα.

Δεύτερο βήμα καθαρισμού: Καθαρισμός και βούρτσισμα

Καθαρίστε κατόπιν ήπια την τεχνητή οδοντοστοιχία με μία μαλακή βούρτσα,
κρατώντας τη στο χέρι σας. Οι πλέον κατάλληλες βούρτσες γι' αυτόν το σκοπό
είναι οι οδοντόβουρτσες χειρός ή οι βούρτσες τεχνητών οδοντοστοιχιών με τρίχες από νάιλον.
Σημαντικό: Φροντίστε να βουρτσίσετε σχολαστικά όλα τα δόντια και προσέξτε ιδιαίτερα τους ενδιάμεσους χώρους και όλα τα σημεία, τα οποία έρχονται
σε επαφή με τα ούλα ή τα φυσικά σας δόντια.
Χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό για τον καθαρισμό και μία οδοντόκρεμα ΧΩΡΙΣ
λειαντικά σωματίδια.

Τρίτο βήμα καθαρισμού: Μούλιασμα

Ξεπλύνετε ξανά σχολαστικά την τεχνητή οδοντοστοιχία μετά το βούρτσισμα με
κρύο νερό και τοποθετήστε την κατόπιν για το βαθύ καθαρισμό σε ένα δοχείο επαρκούς μεγέθους που έχετε γεμίσει με νερό.
Εάν παρ'όλο τον τακτικό καθαρισμό διαπιστώσετε κάποια στιγμή εναποθέσεις,
μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια συσκευή καθαρισμού με υπερήχους. Μιλήστε
γι' αυτό το θέμα με τον οδοντίατρό σας. Επιπλέον μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
λουτρό σε διάλυμα ξυδιού 5-10%, διάρκειας δέκα λεπτών. Για τη διασφάλιση
μιας μεγάλης διάρκειας ζωής της τεχνητής οδοντοστοιχίας με δόντια VITA, συνιστούμε να αποφεύγετε ταμπλέτες ή διαλύματα καθαρισμού, που μπορεί, ενδεχομένως, να είναι ιδιαίτερα επιθετικές/-ά και να τηρείτε αυτές τις υποδείξεις καθαρισμού.

Τέταρτο βήμα καθαρισμού: Ξέπλυμα

Προτού ξαναφορέσετε την τεχνητή οδοντοστοιχία, ξεπλύνετέ την ξανά
σχολαστικά κάτω από τρεχούμενο νερό.
Ο τακτικός καθαρισμός καθώς και ο έλεγχος στον οδοντιατρείο θα διασφαλίσουν
την ποιότητα της τεχνητής οδοντοστοιχίας σας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Με
τον τρόπο αυτό προστατεύετε επίσης την υγεία σας και αποφεύγετε δυνητικά
κόστη επισκευών.

Με την ευγενική σύσταση του οδοντίατρου/ οδοντοτεχνίτη σας
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Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε!
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