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Alphega te ajută să nu 
îți ascunzi zâmbetul...

Campanie Alphega



Sfaturi pentru 
igiena dentară 
corectă pentru 
persoanele 
purtătoare de 
aparat dentar sau 
proteză dentară

Dușul bucal
Dispozitiv auxiliar igienei zilnice. Este 
recomandat pacienților cu multiple lucrări 
dentare protetice fixe, lucrări pe implanturi, 
aparate dentare sau celor care suferă de 
boala parodontală. Acesta este un dispozitiv 
cu recipient în care se introduce apă 
potabilă sau apă de gură, asemănător unei 
periuțe electrice, cu o tijă în capăt prin care 
pulverizează, cu diferite intensități, jeturi 
de apă din recipientul aferent. Se introduce 
capătul la nivelul papilelor interdentare 
(gingia dintre 2 dinți) și se pulverizează, astfel 
ajutând la eliminarea resturilor alimentare și 
a plăcii bacteriene.

Periuțele interdentare
Sunt miniperiuțe indicate în cazul purtătorilor 
de aparat ortodontic, al pacienților cu spații 
interdentare mari sau pentru igienizarea 
lucrărilor dentare fixe.

Apa de gură
Se recomandă utilizarea apei de gură în 
funcție de indicațiile terapeutice - există 
producători care realizează o gamă de apă 
de gură care poate fi utilizată de 2 ori/zi după 
fiecare periaj și mai există o gamă de apă 
de gură indicată în anumite tratamente și 
pentru anumite afecțiuni (cele care conțin 
clorhexidrină) cu utilizare limitată, în funcție 
de indicațiile medicului stomatolog.

Pentru purtătorii de proteză mobilă se 
recomandă următoarele:
• igienizarea protezei după fiecare masă cu 
ajutorul periuțelor speciale pentru proteze
• fixarea protezei cu ajutorul pastelor pentru 
fixare - cu sau fără miros/gust
• depozitarea protezelor în recipiente special 
concepute
• dezinfecția/igienizarea protezelor se poate 
realiza într-un pahar cu apă în care se adaugă 
o pastilă special concepută pentru asta

Orice informație medicală sau recomandare de sănătate conținută în prezentul material și/sau în alte materialele 
informative ale campaniei „Sănătatea orală” este pusă la dispoziție doar în scop informativ, nu reprezintă 
consultație medicală și/sau nu este menită să reprezinte îngrijire profesională calificată. Informațiile și/sau 
recomandările/sfaturile prezentate în prezentul material și/sau alte materiale informative ale campaniei 
„Sănătatea orală” nu pot înlocui și nu înlocuiesc consultul medical de specialitate, diagnosticul și tratamentul 
oferite în mod direct de către medic. Pentru orice problemă de sănătate și/sau orice recomandare  în ceea ce 
privește starea dumneavoastră de sănătate, vă recomandăm să consultați un profesionist în domeniul sănătății. 
Totodată, vă recomandăm să citiți prospectul și/sau instrucțiunile de utilizare pentru fiecare produs folosit dintre 
cele menționate în prezentul material si/sau în alte materialele informative ale campaniei „Sănătatea orală”. În 
limita legii, nu vom fi responsabili față de dumneavoastră pentru niciun cost, cheltuieli, pierdere, deteriorare, 
vătămare directă sau indirectă care rezultă din bazarea pe orice conținut sau informație/recomandare/sfat din 
prezentul material și/sau alte materialele informative ale campaniei „Sănătatea orală”.
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