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MIRADENT Plaque Check zestaw do wybarwiania płytki
 

Cena: 13,51 PLN

Opis słownikowy

Marki Dermo MIRADENT

Opis produktu
 

Zestaw zawiera lusterko diagnostyczne oraz 3 szt. tabletek wybarwiających płytkę nazębną.

Lusterko dentystyczne to niezbędny element profesjonalnej pielęgnacji zębów. Podobnie jak dentysta posługuje się lusterkiem w celu
postawienia diagnozy, podobnie w warunkach domowych Pacjent możne dokładnie zbadać jamę ustną przy pomocny lusterka
dentystycznego.Przy pomocy lusterka MIRADENT można dokładnie zobaczyć miejsca niedoczyszczone i sprawdzić stan zdrowia zębów
i dziąseł. Regularna kontrola pozwala na dokładne doczyszczanie jamy ustnej oraz wczesne wykrycie zmian próchnicowych.

Lusterko jest łatwe i bezpieczne w użyciu. Lusterko dentystyczne MIRADENT z ergonomicznie ukształtowanym uchwytem jest lekko
zakrzywione, płaskie dzięki czemu bardzo dokładnie odzwierciedla każdy szczegół w jamie ustnej. Powłoka antyparowa lusterka ułatwia
samokontrolę jamy ustnej. Ośmiopunktowy, ergonomiczny uchwyt zapewnia wygodne użytkowanie. Kryształowo czyste lusterko jest
chronione folią, którą należy zdjąć przed użyciem. Dostępne jest w dwóch wariantach kolorystycznych: niebieski przezroczysty, różowy
przezroczysty.

Tabletki do wybarwiania płytki nazębnej to idealny środek do motywacji higieny jamy ustnej u dzieci i dorosłych. Przy pomocy tabletek
Mira-2-Ton w skuteczny sposób można sprawdzić poprawność mycia zębów oraz kontrolować prawidłową higienę jamy ustnej.

Tabletki wybarwiające płytkę nazębną z powodzeniem stosowane są w praktyce stomatologicznej, dzięki nim osad nazębny staje się
dokładnie widoczny. Tabletki barwią płytkę nazębną na dwa kolory. Stary osad uzyskuje kolor niebieski natomiast świeży wybarwia się
na kolor różowy. Przebarwienia szybko i bez problemu można usunąć podczas mycia zębów. Tabletki wybarwiają osad wykorzystując
naturalne barwniki spożywcze.

Sposób użycia:

położyć na języku 1 tabletkę (dzieci połowę tabletki)
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pogryźć i przy pomocy śliny rozprowadzić w jamie ustnej

wypłukać wodą i wypluć

Pamiętać należy, że prawidłowa higiena jamy ustnej to krok do utrzymania zdrowych zębów i dziąseł. Drogą do utrzymania tego stanu
jest prawidłowe szczotkowanie zębów, gdyż szczoteczka w sposób mechaniczny usuwa płytkę bakteryjną oraz osad z powierzchni
szkliwa. Systematyczne i prawidłowe szczotkowanie zapobiega gromadzeniu się osadu. Zaniedbanie obszary i miejsca trudnodostępne
możemy sami kontrolować za pomocą tabletek Mira-2-Ton, które w łatwy sposób pokażą nam gdzie nie domywamy zębów i gromadzi
się płytka nazębna.

W opakowaniu znajduje się 3 sztuk tabletek.
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