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Remin Pro®  

Kullanım talimatı

Remin Pro hidroksi apatit, sodyumflorid (1450 ppm florid ) ve xylitol içeren su bazlı bir kremdir. 
Remin Pro kavun, çilek ve nane tadında bulunmaktadır.
Remin Pro dişler için ekstra koruma sağlar, böylece plağın içerisinde asit oluşturan bakterilerin  
etkisini nötralize eder. Remin Pro ek olarak ağızdaki diğer asitleri de nötralize eder.

Endikasyonları:
– Beyazlatma sonrası
– Profesyonel diş temizliği sonrası
– Hipersensitivitelerin kontol edilmesi ve önlenmesinde
– Ortodontik tedavi süresince

Uygulama:
1. Bezelye büyüklüğünde Remin Pro parmak veya uygun bir alet ile (diş fırçası veya pamuk) yayılır.
2. Ağızda kalan Remin Pro dil yardımı ile ağıza dağıtılır. En uygun sonuç için Remin Pro  
 ağızda mümkün olduğu kadar çok tutulmalıdır (minimum 3 dakika).
3. Ağızda kalanlar tükürme yoluyla dışarı atılmalıdır. Hasta yemek yemeden veya içmeden önce en  
 az 30 dakika beklemelidir.

Oral hijyen uygulamaları sonrası günlük kullanıma uygundur. 

Saklama:
Remin Pro serin ve kuru bir yerde, güneş ışığından uzakta muhafaza edilmelidir (4 °C - 23 °C /  
39 °F - 73 °F). Kullanım süresi dolmuş olan ürünü kullanmayınız.

Önlemler:
1. Remin Pro paraben içerir. Remin Pro içeriğindeki maddelere karşı hipersensitivitesi (alerjisi)  
 olanlarda kullanılmamalıdır.
2.  Kullanım sonrası tüpün ağzı hemen kapatılmalıdır.
3.  Remin Pro’yu 6 yaşın altındaki çocukların ve 12 yaşın altındaki çocukların evde kullanımı tavsi- 
 ye edilmez.
4.  Gözle teması halinde bol su ile yıkayınız ve doktora başvurunuz.
5.  Remin Pro’nun içeriğine bağlı olarak anjiyo ödem semptomları görülürse tedavi derhal bırakıl- 
 malı ve bir doktora başvurulmalıdır.

Ürünlerimiz diş hekimliğinde kullanılması için geliştirilmiştir. Ürünlerimiz hakkında verdiğimiz bilgi-
ler bizce önemli bilgilerdir. Sözlü ve yazılı olarak verdiğimiz bilgiler bizim için en önemli bilgilerdir 
ve kullanıcıya mecburiyeti yoktur. Bizim verdiğimiz bilgiler, sizin ürünlerimizi başka uygun alanlarda
kullanmanıza engel teşkil etmemektedir. Ürünlerin kullanımı bizim dışımızda kullanıcı kontrolünde  
olduğu için uygulamalardan tamamen kullanıcı sorumludur. Tabii ki, belirttiğimiz şartlarda, genel 
standartlarda kullanılması ve genel satın alma kurallarına uyulması durumunda ürünlerimizi garan-
ti etmekteyiz.

Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.
Sadece dental kullanım içindir.
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