A maneira mais segura de se limpar próteses
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VITA shade, VITA made.

Querido(a) paciente,
hoje você adquiriu suas novas próteses dentárias da VITA – muito
obrigado por sua confiança!
Uma equipe altamente qualificada de dentistas, auxiliares
de dentistas e técnicos protésicos fez sua prótese dentária
com os melhores materiais e a personalizou para você de acordo com as descobertas mais recentes neste campo.
Graças à utilização dos dentes artificiais da VITA, sua prótese dentária proporcionará a você o seu sorriso natural de sempre.
Excelente funcionalidade e conforto excepcional é o que
você pode esperar de sua nova prótese.
Para que você possa desfrutar mais de sua prótese dentária, proteger sua saúde e para que não haja nenhuma complicação, oferecemos aqui a você algumas instruções de cuidados. Para demais dúvidas, entre em contato conosco a qualquer momento - nossas
informações de contato encontram-se no verso.

Primeiro passo de limpeza: enxágue

Para proteger contra acúmulos e evitar inﬂamações,
limpe sua prótese cuidadosamente todos os dias pelas manhãs e
noites sob água corrente.
A fim de proteger a prótese de forma ideal, recomendamos a limpeza em uma pia cheia de água. Alternativamente, você também pode
colocar uma toalha na base da pia.

Segundo passo de limpeza: limpeza e escovação

Em seguida, com a prótese na mão, limpe-a com uma escova
macia suavemente. Escovas de dentes manuais ou escovas para
próteses com cerdas de nylon são as mais adequadas para isso.
Importante: escove todos os dentes cuidadosamente, restando
atenção especial às lacunas e todos os lugares onde há contato
com a gengiva ou dentes naturais.
Utilize para a limpeza água morna e um creme dental SEM
partículas abrasivas.

Terceiro passo de limpeza: deixar de molho

Enxágue a prótese após a escovação novamente cuidadosamente
com água fria e coloque-a após a limpeza profunda em um
recipiente suficientemente grande, cheio de água.
Se, apesar de limpeza regular, você notar algum tipo de acúmulo,
então poderá recorrer a um limpador ultrassônico. Converse sobre
isso com seu dentista. Além disso, é possível fazer um banho de 10
minutos numa solução de vinagre de 5-10%. A fim de garantir a
longevidade das próteses com dentes artificiais VITA, encorajamos
você a evitar o uso de certos comprimidos de limpeza ou soluções
muito agressivas, e observar as instruções de limpeza mencionadas
aqui.

Quarto passo de limpeza: enxáguar novamente

Antes da próxima utilização, enxágue novamente a prótese com
água corrente.
Limpeza e controle regulares com seu dentista garantirão que a
alta qualidade de sua prótese seja mantida por muito tempo. Além
disso, você protegerá desta forma a sua saúde e prevenirá possíveis custos de reparação.
Desejamos a você sempre uma boa mordida!

Com os cumprimentos de seu dentista / técnico de prótese dentária
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Estamos felizes em ajudá-lo!
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