Esta férula personalizada terminará o seu
desgaste dental noturno e será o início dos
seus melhores sorrisos durante o dia.
Foi preparada especialmente para si, tendo
sido projetada para as suas necessidades
pela mais avançada tecnologia digital.

Para qualquer dúvida consulte o seu dentista.

DIGITAL CUSTOM-MADE MEDICAL DEVICE BY CORUS. HYGIENIZED PRODUCT.
NOBRUX HAS BEEN MADE WITH A CLASS IIA BIOCOMPATIBLE MATERIAL
COMPLYING WITH THE ISO10993-1 STANDARD FOR CYTOTOXICITY SENSITIZATION AND/OR IRRITATION OF THE ORAL MUCOSA.

nobrux

Protega os seus dentes de noite e sorria todo o dia

Cuide da sua férula em 4 passos

DURANTE OS PRIMEIROS DIAS

CONSELHOS

É normal que observe alguns
destes sintomas:
—
Sensação de pressão.
—
Alterações na fala.
—
Maior salivação.
—
Pequenos arranhões nas
áreas de apoio.

Use protetor labial quando usar
a férula.
—
Use o recipiente, o spray e as
pastilhas que fornecemos para
mantê-la em perfeitas
condições.
—
Siga as instruções de uso que
fornecemos abaixo.

Numa semana estes sintomas
desaparecerão. Se não,
consulte o seu dentista.

Se cuidar corretamente da
férula, conservará a sua eficácia
e prolongará a sua vida.

1—Protege
Férula

2—Refresca
Spray sabor menta

3—Guarda
NobruxBox

4—Higieniza
Pastilhas de limpeza

Durante as horas de sono, evita o
desgaste inconsciente dos seus
dentes provocado pela fricção entre
eles devido a patologias como o
bruxismo. Ajuda a descongestionar e
a manter o seu sistema mandibular
mais relaxado.

Proporciona uma intensa sensação
de frescura.

É o ideal para guardar a sua férula
durante o dia ou para levá-la numa
viagem.

Limpam a férula em profundidade, acabam
com os maus odores e proporcionam um
agradável sabor a menta fresca.

Realize 2 ou 3 pulverizações diretamente
na parte interior da férula. De seguida já a
pode colocar.

COMO

COMO

Atenção! Abra-a deslizando a tampa
lateralmente.

COMO

QUANDO

Lave os dentes antes de usá-la.
Coloque-a no arco dentário
segurando-a com os dedos e não a
morda até que esteja devidamente no
lugar. Para removê-la repita a mesma
operação, mas ao contrário.
De manhã, escove com um pincel,
que só use para esta função, e água.
Seque com um pano ou papel
absorvente.

Use todos os dias.
Limpe uma vez por semana.

Limpe com água e sabão, usando
uma escova ou gaze estéril para
evitar que fungos ou bactérias se
acumulem no interior da férula.

Mergulhe uma pastilha de limpeza num
copo de água norma. Quando começar a
soltar uma solução de borbulhagem azul,
insira a férula no copo. Quando a cor azul
desaparecer (10 a 20 minutos), remova a
férula e lave-a com bastante água. Depois
seque e guarde.

QUANDO

QUANDO

Use todos os dias.
Limpe uma vez por semana.

Uma vez por semana.

QUANDO

IMPORTANTE

Utilize-a de noite.
Limpe-a todas as manhãs.

A água que estiver em contacto com a placa não poderá ultrapassar os 45° C em nenhum destes passos.

COMO

