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Zalecenia dla osób
użytkujących
protezy ruchome

W przypadku pojawienia się dolegliwości bólowych
należy zgłosić się do stomatologa celem korekty protezy.
Codzienna higiena protezy
• Protezę należy czyścić po każdym posiłku pod

•

strumieniem ciepłej wody z użyciem specjalnie
dostosowanych do tego produktów oraz specjalnej
szczoteczki – rekomendujemy ELGYDIUM Clinic
szczoteczkę do czyszczenia protezy dentystycznej.
Jeżeli lekarz nie zaleci inaczej, protezy nie należy
użytkować przez całą dobę. Po wyjęciu i dokładnym
umyciu, protezę należy przechowywać w suchym
pojemniku.

Ważne informacje
• W przypadku uszkodzenia protezy (złamanie, wypadnięcie zęba) nie należy jej

używać lub podejmować próby naprawy we własnym zakresie, należy osobiście
zgłosić się do stomatologa w celu ustalenia przyczyn uszkodzenia i naprawy.

•

Ponieważ nie wszystkie procesy patologiczne sygnalizowane są bólem istnieje
konieczność okresowych wizyt kontrolnych u stomatologa (co 6 miesięcy).

•
•

Proteza nieużywana przez dłuższy czas nie nadaje się do dalszego użytkowania.

•

Podczas użytkowania protezy może dojść do powstania otarć, odleżyn
i grzybicy jamy ustnej. Wspomagająco użyj ELUGEL żelu stomatologicznego
z chlorheksydyną 0,2%(1). Jeżeli dolegliwości utrzymują się przez kilka dni
należy skonsultować się ze stomatologiem.
Protezę należy odkażać w celu zmniejszenia ryzyka rozwoju grzybicy jamy
ustnej (instrukcja na odwrocie).
(1) Miskiewicz A., Chlorheksydyna - leczenie stomatopatii protetycznej w dobie lekoopornosci Candida albicans.
MS, 2014, 4 (260), 84-90
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Regularne odkażanie protezy jest ważnym
elementem higieny, ponieważ pozwala zmniejszyć
ryzyko wystąpienia grzybicy jamy ustnej.
Do odkażenia protezy użyj EludrilCLASSIC płyn
do płukania jamy ustnej(2) (dostępny tylko w aptekach)

j

Etap 2

Etap 3

Umieszczenie
protezy w pojemniku
lub szklance i zalanie jej
rozcieńczonym płynem

30
minut

EludrilCLASSIC
Mechaniczne oczyszczanie
protezy przy użyciu

szczoteczki ELGYDIUM
Clinic do protez

3x

Objętość
45 ml

15 ml

Rozcieńczyć
z wodą

Moczenie
protezy przez

30 minut
minimum

1x w tygodniu

(2) Wiench R. i in. Zastosowanie wodnego roztworu dwuglukonianu chlorheksydyny u pacjentów z grzybicą jamy ustnej. TPS. 2018. 4.
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