Notes:

Dagelijkse verzorging van uw stemprothese met de Provox® Brush

Reinig uw stemprothese ‘s-morgens en ’s-avonds en na elke maaltijd
met de Provox Brush en de Provox Flush.
1. Bevochtig de borstelhaartjes van de Provox Brush en schuif de Brush in de 			
stemprothese. Trek de borstel terug als u weerstand voelt.
2. Beweeg de Brush heen en weer terwijl u de borstel draait.
Zo reinigt u de stemprothese grondig.
3. Als u klaar bent:
a. Reinig de Brush met drinkwater en wat afwasmiddel.
b. Spoel goed na met drinkwater en laat de borstel aan de lucht drogen.

De blauwe steel van de Brush kan worden gebogen om de stemprothese
beter te bereiken. Buigen gaat makkelijker als u de steel warm maakt onder
de kraan. Buig nooit het metalen gedeelte van de borstel. Als de steel 			
gebogen is, kunt u de borstel niet draaien tijdens het schoonmaken.
Beweeg dan alleen heen en weer.

Tip:

ALs uw stemprothese 12,5mm of langer is, gebruik dan de Provox Brush XL (REF 		
7225). Gebruik de Provox Brush (REF 7204) bij stemprotheses van 10mm en korter.

5. Desinfecteer de Provox Brush dagelijks volgens de aanwijzingen in de 				
producthandleiding.
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4. Vervang de Brush minimaal eens per maand, of vaker als de borstel slijtage vertoont.

