
Życzymy Wam i Waszemu dziecku wszystkiego

najlepszego, wiele radości i bardzo dużo szczęścia

w życiu.

Po długim okresie ciąży, pełni nadziei, weszliście

Państwo w nowy etap życia z chwilą pojawienia się

małego członka rodziny. Przyjęliście na siebie sporo

nowych obowiązków i wielką odpowiedzialność za

dziecko, tak więc wiele spraw, które wcześniej wyda-

wały się ważne musi zejść na dalszy .

W tym początkowym okresie Wasze

uczucia stanowią bazę zaufania i poczucia bezpie-

czeństwa dla dziecka.

Życzymy Waszemu dziecku i Wam wszystkiego

najlepszego, szczęśliwego przeżywania razem

najpiękniejszych lat życia.

Teraz najważniejsze staje się dziecko. Szczegól-

nie w pierwszych latach życia wyczuwa ono bardzo

intensywnie zainteresowanie, akceptację i miłość.

Wasze zadowolenie, spokój i szczęście także przenosi

się na dziecko.

plan

Preparat Dentinox N zawiera przeciwzapalny i sty-

mulujący gojenie ran wyciąg z kwiatów rumianku, jak

również uśmierzające ból substancje czynne, w odpo-

wiednio dostosowanej dla niemowląt dawce.

Droga Mamo, Drogi Tato Ząbkowanie bez bólu

Przedstawiciel firmy

w Polsce

Wasz

Dentinox N został wyprodukowany specjalnie dla

niemowląt i małych dzieci, ciesząc się przy tym

zaufaniem lekarzy i rodziców.

Czystym palcem lub wacikiem nałożyć żel na dziąsło,

w miejscu gdzie wyrzyna się ząbek i lekko wmasować.

Najlepiej stosować po posiłkach przed snem. Pomoże to

dziecku i Państwu spokojnie przespać noc.

Zastosowanie jest naprawdę proste:

łagodzi ból przy wyrzynaniu się ząbków

można stosować przy każdym wyrzynającym

się ząbku, stosować krótkotrwale podczas

objawów ząbkowania

nie zawiera cukru

Dentinox N®

Górne
uzębienie

Dolne
uzębienie

Skład: (Chamomillae tinctura + Lidocaini hydrochloridum + Macrogoli aether laurilicum)

(15% + 0,34% + 0,32%) Przeciwwskazania: nietolerancja i nadwrażliwość na składniki preparatu.

Szybka pomoc przy zapaleniu
błony śluzowej jamy ustnej

i chorobach dziąseł

Specjalnie dla mamy i taty

Doskonały, skoncentrowany wyciąg z szałwii w posta-
ci żelu działa przeciwzapalnie i wspomaga leczenie:

Dzięki doskonałemu przyleganiu do śluzówki jamy
ustnej Aperisan Gel gwarantuje natychmiastową ulgę.
Nie zawiera substancji słodzących ani konserwujących.
Przeciwwskazania: Nadwrażliwość na liść szałwii lub na
składniki preparatu. Skład: Salviae folii extractum
fluidum (20%). Postać i wielkość opakowania: żel do
stosowania w jamie ustnej, oryginalne opakowanie 10 g.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania,dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz

informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie

stosowany zagrażaTwojemu życiu lub zdrowiu.

Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania.

Wyrzynanie się zębów

mlecznych

Dwadzieścia ząbków

pełne uzębienie

przednie dolne siekacze
od 4 do 10 miesiąca

przednie górne siekacze
od 5 do 11 miesiąca

boczne górne siekacze
od 6 do 12 miesiąca

boczne dolne siekacze
od 6 do 12 miesiąca

przednie zęby trzonowe
od 10 do 18 miesiąca

kły
od 12 do 20 miesiąca

tylne zęby trzonowe
od 18 do 30 miesiąca

To graficzne przedstawienie pokazuje czasowy

przebieg i kolejność ząbkowania. Podane okresy są

średnimi wartościami i mogą być indywidualnie

zróżnicowane.

Etapy pojawiania się wszystkich ząbków zostały

przedstawione na poprzednim rysunku. Pierwsze

dwa są dolnymi siekaczami. W ciągu roku więk-

szość dzieci ma także dwa górne siekacze. Po

pierwszych czterech ząbkach następuje najczęściej

kilkumiesięczna przerwa. Wasze dziecko będzie

miało ostatecznie wszystkie dwadzieścia ząbków

pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia.

Tutaj mogą Państwo nanieść datę wyrzynania się

ząbków Waszego dziecka.

Pierwszy ząbek jest czymś szczególnym

i oczekiwany jest z radością.

Pojawia się u większości dzieci między szóstym

a dziesiątym miesiącem życia i przeważnie jest to

przedni siekacz w szczęce dolnej. Wielu dzieciom

w ciągu pierwszego roku życia rosną dwa górne sie-

kacze. Po pierwszych czterech ząbkach następuje

najczęściej dłuższa przerwa. Wasze dziecko będzie

miało ostatecznie wszystkie dwadzieścia ząbków

pomiędzy drugim a trzecim rokiem życia.

Jeśli ząbkowanie każe na siebie czekać, to nie ma

podstawy do zaniepokojenia; wielu dzieciom w ciągu

pierwszego roku nie wyrzynają się ząbki, podczas gdy

inne mają przedwcześnie pierwszy ząbek.

Ząbkowanie jest naturalnym procesem, który jednak w

pewnych okolicznościach może doprowadzić do

bolesnych objawów u Waszego dziecka. Rodzice

zauważają początek ząbkowania najczęściej wtedy,

gdy ich dziecko jest niespokojne, mniej je, wszystko

dookoła gryzie i często się ślini. Czasami w miejscu

wyrzynania się ząbków występują obrzęk i zaczerwie-

nienia, które są bolesne i mogą przejść w stan zapalny.

Możecie Państwo oszczędzić Waszemu dziecku nie-

potrzebnych przykrych dolegliwości przy ząbkowa-

niu jak ból i nieprzespana noc, jeżeli zastosujecie

Dentinox N.

Skuteczność stosowania tego preparatu potwierdziły

już miliony rodziców. Preparat ten jest najczęściej

kupowany w Europie. Pierwszy ząbek u dziecka jest

niekiedy związany z wystąpieniem temperatury lub

krótkim zaburzeniem trawienia. W takiej sytuacji, na

wszelki wypadek, powinniście udać się po poradę do

lekarza, aby być pewnym, że nie ma innych przyczyn.

Ząbkowanie

zapalenia dziąseł
przeciwko aftom
skaleczeń spowodowanych noszeniem aparatów
ortodontycznych oraz przy odleżynach po protezie
owrzodzeń
mechanicznego uszkodzenia śluzówki
jamy ustnej
opryszczkowego zapalenia jamy ustnej

®
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nenedent - baby jest specjalnie opracowany dla

niemowląt:

Pielęgnacja ząbków

niemowlęcia pastą ze

szczoteczką z silikonu

Dzieci powinny stosować takie pasty do zębów,

które spełniają wszystkie wymogi właściwej

pielęgnacji. Zapewniają odpowiednią ilość

fluoru i dbają o odpowiednią pielęgnację

ząbków mlecznych.

Pasta nenedent zawiera żel krzemowy, chro-

niący szkliwo zębów przez dokładne czyszczenie

i usuwanie osadu nazębnego, a także ksylitol

hamujący rozwój bakterii.

Pasta nenedent dla dzieci jest pastą o neu-

tralnym pH, chroniącą naturalną florę bakteryjną

jamy ustnej. Nie zawiera laurylosiarczanu sodu i

sacharozy.

„Tak, my to lubimy !” Pasta do zębów nenedent  - „Tak, my ją lubimy !”

Kompleksowa pomoc

dla

MAMY i DZIECKA

Zapobiegaj nie tylko

próchnicy  zębów, lecz

również ich fluorozie!

Zawsze w prawidłowy sposób!

pasta do mycia zębów

z ograniczoną ilością

fluoru (500 ppm)

z aktywnym składnikiem

ksylitolem (12%)

zapobiegającym

próchnicy

dla dzieci powyżej 4 lat

Pasta

nenedent

bez fluoru

Pasta

nenedent

z fluorem

zawiera ksylitol

tolerowany przy

przyjmowaniu leków

homeopatycznych

nie zawiera mentolu

dla dzieci, które

otrzymują dostateczną

dawkę fluoru i nie

potrafią jeszcze

prawidłowo wypluwać

pasty

dla dzieci poniżej 4 lat

(13%)

Podmiot odpowiedzialny: Dystrybutor:Dentinox Gesellschaft für pharmazeutische Präparate Lenk & Schuppan, 12277 Berlin. Miralex Sp. z o.o., ul. Św. Szczepana 25, 61-465 Poznań.

®

®

Ząbkowanie

bez bólu

Dlatego należy rozpocząć pielęgnację zaraz po

pojawieniu się pierwszego ząbka, gdyż bakterie

próchnicy nie czynią wyjątku dla uzębienia

niemowlęcia.

W miejsce ząbków mlecznych rosną ząbki stałe.

Powstała próchnica może się łatwo na nie

przenieść, dlatego należy dbać o higienę jamy

ustnej już w wieku niemowlęcym.

Pielęgnacja ząbków
od początku

Od teraz pielęgnacja ząbków

niemowlęcia to prosta sprawa

Drodzy Rodzice,

zdrowe ząbki Waszych

pociech to ważna sprawa.

nie zawiera mentolu

nie zawiera sacharozy

nie zawiera substancji konserwujących

nie zawiera fluoru

jest tolerowany przy przyjmowaniu leków

homeopatycznych

zawiera ksylitol (13%) zapobiegający

próchnicy

nenedent  - baby

Zestaw do nauki pielęgnacji ząbków

Dzięki zestawowi pod nazwą nenedent - baby

do pielęgnacji ząbków, czyszczenie ząbków

niemowlęcych jest łatwe i przyjemne a ząbki są

zdrowe i zadbane.

Informacja o preparatach:  tel. 061/832 90 74,  fax: 061/832 90 60,  e-mail: miralex@miralex.pl,  http://www.miralex.pl
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