
ЗАСОБИ ГІГІЄНИ
для догляду за порожниною рота

ВЛАСТИВОСТІ  •  ПЕРЕВАГИ  •  РЕКОМЕНДАЦІЇ  •  ВІДГУКИ ЛІКАРІВ
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DENTAID (Іспанія) – світовий лідер у виробництві гігієнічних засобів для до-
гляду за порожниною рота. 

Компанія DENTAID має у своєму розпорядженні ультрасучасні лабораторії, 
співпрацює з дослідницькими центрами, в яких кваліфіковані спеціалісти 
створюють нові продукти та удосконалюють наявні. 

Щорічно компанія DENTAID в Іспанії проводить понад 5000 семінарів та 
конференцій для стоматологів, а також регулярно публікує результати своїх 
досліджень сумісно з університетами Барселони, Мадрида, Амстердама, 
Льовена, Дюссельдорфа та іншими визнаними науковими центрами у світі.

Провідні спеціалісти компанії DENTAID тісно взаємодіють із лікарями-стомато-
логами та гігієністами – завдяки цьому продукція DENTAID завжди відповідає 
найновішим вимогам сучасної стоматології.

Основний принцип виробництва: якість та науковий підхід. Контроль якості 
здійснюється на усіх етапах виробництва, починаючи з підготовки сировини 
та закінчуючи готовою продукцією. І ця якість підтверджена визнанням та по-
пулярністю у багатьох країнах світу.

Усі засоби гігієни DENTAID мають збалансовану формулу та відповідають 
нормам і вимогам Всесвітньої організації охорони здоров’я та Європей-
ського Союзу. 

ПРО КОМПАНІЮ
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Під час тривалих досліджень із задокументованими результатами було встановлено, 
що біглюконат хлоргексидину є безпечним, стабільним та, завдяки високій субстан-
тивності, ефективним засобом профілактики та лікування захворювань пародонта. 

Хлоргексидин на сьогодні – найбільш ефективна та ретельно досліджена речовина, 
що запобігає появі зубного нальоту та гінгівіту.
Niklaus P. Lang, Michel C. Brecx (1986).

PERIO-AID®

Для задоволення потреб лікарів-стомато-
логів засобами для допоміжного лікування 
захворювань пародонта спеціалісти ком-
панії DENTAID у 1992 році розробили серію 
Perio-Aid®. 
Численні дослідження та клінічні випробу-
вання дозволили удосконалити формулу ан-
тисептиків та виключити спирт із найперших 
продуктів Perio-Aid®. 
Perio-Aid® – перші препарати, в яких поєдну-
ється ефективність двох сильних антисепти-
ків: хлоргексидину та хлориду цетилпіридину. 

Хлоргексидин – «золотий стандарт» 
антимікробної терапії пародонтиту

Хлоргексидин – сильний антисептик, що за-
побігає появі зубного нальоту, гінгівіту та має 
антибактеріальну дію. Характеризується ши-
роким спектром дії проти грампозитивних та 
грамнегативних бактерій, аеробних і анаероб-
них бактерій, та навіть грибів і дріжджів. 

Хлоргексидин має потрійний механізм дії:
 ■ запобігає утворенню мікробної плівки 
на зубах,

 ■ перешкоджає прикріпленню нових бак-
терій до вже наявної плівки,

 ■ порушує мінералізацію зубного на-
льоту.

Побічні ефекти при застосуванні препара-
тів із хлоргексидином: 
Забарвлення зубного нальоту – спричиня-
ється реакцією осаджування хромогенів, 

які містяться у їжі та напоях (вино, чай, 
кава). Таке забарвлення тісно пов’язане з 
наявністю нальоту на зубах. У пацієнтів із 
поганою гігієною порожнини рота, зокре-
ма у міжпроксимальних ділянках, вірогід-
ність його появи вища.
Зміни у сприйнятті смаків – цей ефект може 
тривати від кількох хвилин до декількох го-
дин. Відомо, що порушення сприйняття сма-
ку посилюється, якщо до складу засобу, що 
застосовується, входить спирт. 
Препарати Perio-Aid® не містять спирт, тому 
цей побічний ефект після їх використання 
мало виражений. 
Ушкодження слизової оболонки – згідно з до-
слідженнями виявляється надзвичайно рідко 
(Rushton, 1977; Flötra, 1973). Після утворення та-
кого ураження загоєння проходить протягом 
6 діб (Flötra, 1971).
Усі перераховані побічні ефекти зникають 
після припинення використання продукту 
пацієнтом.

Хлорид цетилпіридину – ідеальний 
напарник для хлоргексидину!

Хлорид цетилпіридину має широкий спектр 
дії проти грампозитивних та грамнегативних 
бактерій, вірусів, грибів. Згідно з досліджен-
ням Herrera (2003), хлорид цетилпіридину 
(Perio-Aid®: 0.12% хлоргексидину + 0.05% хло-
рид цетилпіридину) має синергічний ефект, 
посилюючи ефективність хлоргексидину та 
його антимікробний вплив.

Лікувальна серія 
PERIO-AID®
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         ХЛОРГЕКСИДИН

■ Сильний антисептичний ефект проти 
зубного нальоту, бактерій та запалення 
ясен

■ Широкий спектр дії проти грампозитив-
них та грамнегативних бактерій, грибів 
та дріжджів

■ Висока субстантивність: поступово ви-
вільняється в активній формі протягом 
8-12 годин, що запобігає реколонізації 
бактерій

■ Різні формули для кожного етапу догля-
ду за пародонтом, зокрема лікування, 
довготривалий захист та профілактика

        ХЛОРИД ЦЕТИЛПІРИДИНУ

Широкий спектр дії проти грампозитив-
них та грамнегативних бактерій, вірусів та 
грибів подібно до впливу хлоргексидину 
in vitro (в лабораторних умовах); ефектив-
ніший проти грампозитивних бактерій
Хороші адсорбційні властивості в умовах 
кислотності (pH) ротової порожнини
Субстантивність у ротовій порожнині 
протягом 3-5 годин
Активність проти нальоту та токсинів, які 
виробляються бактеріями та виклика-
ють запалення, – запобігає виникненню 
гінгівіту
Безпечний та ефективний антисептик 
для контролю гінгівіту, який спричине-
ний нальотом – за класифікацією FDA 
(Управління з контролю якості харчових 
продуктів та лікарських препаратів США)

Хлоргексидин +  
Хлорид цетилпіридину

Перша комбінація антисептиків  
з видатною підтвердженою ефективністю

ПЕРЕВАГИ ПОЄДНАННЯ ХЛОРГЕКСИДИНУ  
ТА ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИНУ
Не всі формули з хлоргексидином однаково ефективні. Вкрай важливо вивчати кожен ін-
гредієнт, що входить до складу засобу, так само добре, як і саму формулу – для уникнення 
можливої негативної взаємодії між компонентами речовини.

Протягом останніх років проведено безліч наукових досліджень, метою яких був пошук 
оптимального антисептика, який би забезпечував максимальну асептику порожнини рота 
під час різних етапів лікування, захисту чи профілактики пародонтальних патологій та був 
би максимально безпечним.

Ополіскувачі на основі хлоргексидину зі спиртом викликають небажані побічні ефекти, 
тому були розроблені препарати із хлоргексидином без спирту та з додаванням інших ан-
тисептиків для досягнення максимальної ефективності.

PERIO-AID®
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Хлоргексидин + Фторид натрію

Хлоргексидин Хлоргексидин + Хлорид цетилпіридину

Дослідження Short Interval Killing Test*

Herrera D, Roldán S, Santacruz I, Santos S, Masdevall M, Sanz M. Differences in antimicrobial activity  
of four commercial 0.12 % clorhexidine mouthrinse formulations:  

an in vitro contact test and salivary bacterial counts study. J Clin Periodontol 2003; 30: 307-14

*Тест для визначення здатності активних речовин вбивати мікроорганізми за короткий проміжок часу.

Препарати з поєднанням хлориду цетилпіридину та хлоргексидину дають кра-
щі результати. Обидві молекули є катіонами, що виключає негативний взаємний 
вплив – вони діють в синергії.

Синергíя (від грец. συνεργία Synergos – (syn) разом; (ergos) діючий, дія) – це су-
марний ефект, який полягає у тому, що при взаємодії двох або більше факторів 
їх дія суттєво переважає ефект кожного окремого компонента у вигляді про-
стої їхньої суми.

PERIO-AID®
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Дослідження 2001 року Quirynen підтвердило, що Perio-Aid® (0.12% хлоргексидину + 
0.05% хлориду цетилпіридину) є надзвичайно ефективним терапевтичним засобом, 
оскільки значно зменшує утворення зубного нальоту та ризик виникнення гінгівіту. 
Наявність хлориду цетилпіридину дозволяє зменшити концентрацію хлоргексидину 
(зі збереженням його ефективності) та знижує ризик прояву побічних ефектів.

Активні речовини: 
 ополіскувач: хлоргексидину біглюконат (0.12%), хлорид 

цетилпіридину (0.05%)
 гель-паста: хлоргексидину біглюконат (0.12%)
 спрей: хлоргексидину біглюконат (0.12%), хлорид цетилпі-

ридину (0.05%)

Призначення:
 ■ під час періоду реабілітації після стоматологічного ліку-
вання (операції на м’яких тканинах, імплантація, вида-
лення зубів та інше)

 ■ перед стоматологічним лікуванням для зменшення 
кількості бактерій

 ■ підтримання гігієни у випадках ускладнення повноцін-
ного чищення зубів

 ■ у випадках, коли використання спиртовмісних опо-
ліскувачів не рекомендується

 ■ випускається у формі ополіскувача, гелю та спрею

Упаковка:
 ■ ополіскувач: 150 мл, 500 мл, 5 л
 ■ гель-паста 75 мл
 ■ спрей 50 мл

PERIO-AID® intensive care

НОВА  
НАЗВА

НОВА  
НАЗВА

Схема використання Perio-Aid® intensive care

Двічі на день (14 або 30 діб)

Вранці:
• почистити зуби гелем-пастою Perio-Aid® intensive care
• почистити язик
• прополоскати рот ополіскувачем Perio-Aid® intensive 

care (30 сек)

Ввечері: 
• почистити зуби гелем-пастою Perio-Aid® intensive care
• прополоскати рот ополіскувачем Perio-Aid® intensive 

care (30 сек)

Гель-паста Perio-Aid® intensive care використовується не 
лише для чищення зубів, але й для аплікацій:  наноситься на 
проблемну ділянку (або на лінію швів) локально або у капу. Час 
експозиції: 5 хвилин.

Після хірургічних втручань у порожнині рота рекомендуєть-
ся користуватися щіткою Vitis® surgical. 
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®

 ■ ополіскувач 150 мл
 ■ гель-паста 75 мл
 ■ спрей 50 мл 
 ■ зубна щітка Vitis® surgical

 ■ ополіскувач 150 мл
 ■ гель-паста 75 мл
 ■ спрей 50 мл
 ■ зубна щітка Vitis® surgical campaign

Комплекти засобів  
для догляду  
за ротовою порожниною 
для пацієнтів після операцій  
на м’яких тканинах, імплантацій тощо – 
у зручній фірмовій косметичці

PERIO-AID® intensive care

ХЛОРГЕКСИДИН 
+

ХЛОРИД
ЦЕТИЛПІРИДИНУ

 ■ ополіскувач 500 мл
 ■ гель-паста 75 мл
 ■ зубна щітка Vitis® surgical campaign

 ■ ополіскувач 500 мл
 ■ гель-паста 75 мл
 ■ зубна щітка Vitis® surgical

НОВИНКА!

Склад комплектів Perio-Aid® intensive care



8

Препарати серії Perio-Aid® мають яскраво виражений антисептичний ефект і реко-
мендовані в усіх випадках, коли необхідно досягти значного зниження концентрації 
патогенних мікроорганізмів у порожнині рота. 
До складу препаратів Perio-Aid® входить хлоргексидину біглюконат та хлорид цетил-
піридину. Така комбінація активних речовин забезпечує ефективний пролонгований 
вплив на патогенну мікрофлору порожнини рота.
За результатами досліджень Herrera D., Roldan S., Santacruz I., Santos S., Masdevall M., Sanz 
M. при впливі Perio-Aid® ріст жодного з патогенних мікроорганізмів до рівня, що 
перевищує рівень мінімального виявлення, не спостерігався.

Активні речовини: хлоргексидину біглюконат (0.05%), хло-
рид цетилпіридину (0.05%)

Призначення:
 ■ лікування пародонтиту, гінгівіту
 ■ профілактика карієсу кореня зуба при вираженій рецесії 
ясен

 ■ для полоскання рота перед будь-якою стоматологіч-
ною процедурою

 ■ для пацієнтів групи ризику із підвищеним ступенем 
утворення зубного нальоту

Упаковка:
 ■ ополіскувач: 150 мл, 500 мл

НОВІ НАЗВА ТА ДИЗАЙН!

ЗАВЖДИ 
ВИСОКА ЯКІСТЬ!

PERIO-AID® active control

  Cхема використання Perio-Aid® active control

Двічі на день (до півроку)
Вранці: 

• почистити зуби звичайною зубною пастою
• почистити язик
• прополоскати рот ополіскувачем Perio-Aid® active 

control (30 сек)

Ввечері: 
• почистити зуби гелем-пастою Perio-Aid® intensive care
• прополоскати рот ополіскувачем Perio-Aid® active 

control (30 сек)

НОВА  
НАЗВА
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Ясна – це одна з важливих структур порожни ни рота, що виконує значимі функції для під-
тримання зубів, для жування та в процесі мовлення. Ясна надійно прикріплені до зуба та 
захищають кістку та корінь зуба. Недотримання правил гігієни порожнини рота призво-
дить до накопичення зубного нальоту, який у свою чергу спричиняє захворювання 
ясен.

Гінгівіт – це запалення ясен. Основні симптоми гінгівіту: почервоніння, запалення, крово-
точивість при зондуванні, зміна консистенції, текстури та форми ясен, виділення ексудату 
та неприємний запах з рота. 

Засоби VITIS® gingival (паста, ополіскувач, щітка) спеціально розроблені для профілак-
тики та лікування гінгівіту, запалення та кровоточивості ясен. При щоденному вико-
ристанні допомагають усунути проблеми з яснами та запобігають їх виникненню.

Дослідження ефективності використання ополіскувача Vitis® gingival:

У Міжнародному журналі зубної гігієни*, 2010 рік, були опубліковані результати 
4-денного дослідження ефективності використання ополіскувача Vitis® gingival:

• менше запалення ясен у тестовій групі (Vitis® gingival) після 4-денного використання 
ополіскувача, ніж у контрольній групі,

• менша кількість нальоту у тестовій групі (Vitis® gingival) після 4-денного використан-
ня ополіскувача, ніж у контрольній групі,

• у тестовій групі (Vitis® gingival) не було проявів клінічних або мікробіологічних по-
бічних ефектів,

• у пацієнтів, які використовували ополіскувач (Vitis® gingival) як єдиний засіб гігієни 
порожнини рота, не було виявлено значного збільшення бактеріальної флори.

Ефективний антисептик  
для профілактики захворювань ясен

Активні речовини: хлорид цетилпіридину (0.05%), провіта-
мін В5, лактат цинку. Зубна паста містить фторид натрію

Призначення та властивості:
 ■ для пацієнтів із пародонтитом та пародонтозом; схиль-
них до гінгівіту або гіперестезії ясен; схильних до підви-
щеного утворення зубного нальоту

 ■ зменшує утворення зубного нальоту
 ■ відновлює пошкоджені ясна
 ■ зменшує чутливість ясен

Упаковка:
 ■ ополіскувач: 150 мл, 500 мл
 ■ зубна паста 100 мл

* В. Гарсія, M. Rioboo, Дж. Серрано, А. О’Коннор, Д. Еррери, М. Санс. «Ефект уповільнення утворення нальоту в результаті засто-
сування ополіскувача з вмістом 0.05% хлориду цетилпіридину протягом 4 діб», Міжнародний журнал зубної гігієни, 2010 рік.

VITIS® gingival
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Активні речовини: хлорид цетилпіридину (0.05%), фторид 
натрію, алантоїн, алое вера

Призначення та властивості:
 ■ зменшує утворення зубного нальоту та зубного каменю
 ■ перешкоджає накопиченню патогенних бактерій у 
порож нині рота та на ортодонтичних  конструкціях, 
запобігає виникненню несвіжого подиху

 ■ має сильний регенеруючий вплив на м’які тканини
 ■ зменшує запалення, сприяє загоєнню ерозій, декубі-
таль них виразок та невеликих ранок у порожнині рота

Упаковка:
 ■ ополіскувач: 150 мл, 500 мл
 ■ зубна паста 100 мл

Повний набір ACCESS:
зубна щітка Vitis® orthodontic access, зубна паста 15 мл, 
ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка,  
2 таблетки для очищення конструкцій

Набір ACCESS:
зубна щітка Vitis® orthodontic access, зубна паста 15 мл, 
ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка

Шипучі таблетки Vitis® orthodontic безпечно і ефективно очищу-
ють ортодонтичні конструкції та запобігають утворенню бактері-
ального нальоту (біоплівки), що гарантує оптимальну гігієну рото-
вої порожнини.

Таблетки VITIS® orthodontic

Призначення та властивості:
 ■ запобігають утворенню зубного нальоту та неприємного запаху
 ■ усувають плями від чаю, кави, куріння
 ■ не пошкоджують металеві частини ортодонтичних конструкцій
 ■ дають відчуття чистоти та свіжості протягом дня

Упаковка:
 ■ таблетки 2 шт. в блістерній упаковці

VITIS® orthodontic

Повний набір REGULAR:
зубна щітка Vitis® orthodontic, зубна паста 15 мл,  
ополіскувач 30 мл, віск 5 шт., конічна міжзубна щітка,  
2 таблетки для очищення конструкцій

Набір REGULAR:
зубна щітка Vitis® orthodontic, зубна паста 15 мл, 
ополіскувач 30 мл, конічна міжзубна щітка
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Для зняття чутливості зубів

Нітрат калію забезпечує швидке зниження гіперчутливості зубів: проникає у дентинні 
канальці та оточує мембрани сенсорних волокон, блокуючи передачу больових імпуль-
сів у зубах. 

Алантоїн – допомагає у формуванні здорової тканини, має протизапальні та лікувальні 
властивості. Входить до списку місцевих анестетиків, в’яжучих та протизапальних препа-
ратів Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Рекомендується використання зубної щітки для чутливих зубів Vitis® sensitive

VITIS® sensitive / DESENSIN® gel sensitive

НОВА  
НАЗВА

НОВА  
НАЗВА

Активні речовини: 
 VITIS® sensitive: наночастинки гідроксиапатиту, нітрат калію,
    монофторфосфат натрію, провітамін В5 (пантенол), 
    вітамін Е (тільки паста), алантоїн
 Desensin® gel: нітрат калію, фторид натрію (1450 ppm)

Призначення:
 ■ для профілактики та зняття чутливості зубів: 

 – після професійного очищення зубів
 – до та після відбілювання зубів
 – після лікування пародонтиту
 – після ортодонтичного лікування
 – при ерозії емалі

Упаковка:
 ■ ополіскувач VITIS® sensitive 500 мл
 ■ зубна паста VITIS® sensitive 100 мл
 ■ гель-паста Desensin® gel 75 мл

Схема застосування:

Перший етап, при вираженій чутливості
3 рази на день після їжі:

• почистити зуби гелем-пастою Desensin® gel
• прополоскати рот ополіскувачем VITIS® sensitive (30 сек)

Другий етап, для профілактики чутливості 
3 рази на день після їжі:

• почистити зуби пастою VITIS® sensitive
• прополоскати рот ополіскувачем VITIS® sensitive (30 сек)
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Лактат цинку має бактеріостатичний вплив, стри-
муючи розвиток бактерій, що продукують леткі 
сполуки сірки (ЛСС), а також зв’язує ЛСС з утворен-
ням нерозчинних сполук, усуваючи неприємний 
запах з рота. Під впливом лактату цинку сповіль-
нюється розвиток Streptococcus mutans. 

Активні речовини:
 зубна паста: хлорид цетилпіридину (0.05%), фторид натрію, кси-

літ (10%), лактат цинку
 ополіскувач: хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпі-

ридину (0.05%), ксиліт (10%), лактат цинку
 спрей: хлоргексидину біглюконат (0.05%), хлорид цетилпіридину, 

лактат цинку

Призначення та властивості: 
 ■ щоденний догляд за зубами та яснами
 ■ активно бореться із зубним нальотом
 ■ забезпечує відсутність неприємного запаху після вживання 
їжі (цибуля, часник) та напоїв (алкоголь), куріння чи прийому 
ліків

 ■ зберігає свіжість у ротовій порожнині протягом усього дня!

Упаковка:
 ■ ополіскувач: 150 мл, 500 мл
 ■ зубна паста 75 мл
 ■ спрей 15 мл

Ефективний засіб  
         для свіжості подиху!

Перший науково обгрунтований
підхід в усуненні неприємного
запаху з рота

HALITA®®
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Очищувач язика 
   HALITA!

Очищувач язика HALITA призначений для якісного та зручного  
чищення язика.

Рекомендації з використання:
 ■ очистіть центральну частину язика з використанням сторони очи-
щувача язика HALITA®, яка має виступ. Висуньте язик і спробуйте 
досягти якнайдалі (наскільки це можливо) очищувачем язика

 ■ проведіть ним назовні через середину язика. Промивайте 
очищувач язика чистою водою після кожного проведення

 ■ очистіть сторони язика, використовуючи плоску сторону очищу-
вача язика. Ретельно промийте водою

Ретельне очищення язика вранці та ввечері допоможе підтримувати 
свіжість подиху протягом усього дня, а також перешкодити появі за-
хворювань, які може спричинити скупчення зубного нальоту.

Плоска сторона

Вигнута сторона

Місце надавлювання  
(центр язика)

Для досягнення позитивних результатів – свіжого подиху протягом 24 годин – реко-
мендується дотримуватися основних правил гігієни порожнини рота, зокрема чистити 
язик, чистити зуби пастою HALITA, видаляти міжзубний наліт флосом та міжзубними щі-
точками INTERPROX, полоскати рот і горло ополіскувачем HALITA та періодично кори-
стуватись спреєм HALITA.

Як відомо, людина не відчуває запаху власного подиху, тому для оцінки результатів 
використання HALITA (спрею, ополіскувача, пасти, очищувача язика) необхідно з 
регулярними інтервалами залучати іншу особу. Якщо після щоденного використання 
продуктів HALITA протягом щонайменше 15 днів проблема неприємного запаху зали-
шається, рекомендується відвідати стоматолога.

HALITA® ®
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Лінійка препаратів  
для усунення сухості  

в порожнині рота

Активні речовини: бетаїн, ксиліт, алантоїн, фторид натрію

Призначення та властивості: 
 ■ для щоденної гігієни порожнини рота пацієнтів, що 
страждають на сухість ротової порожнини

 ■ усуває відчуття сухості у роті
 ■ запобігає демінералізації та укріплює емаль, перешкод-
жає появі неприємного запаху з рота

 ■ має нерізкий смак 
 ■ не містить спирт
 ■ не містить лаурилсульфат натрію

Упаковка:
 ■ зубна паста 75 мл
 ■ ополіскувач 500 мл

Активні речовини: яблучна кислота, ксиліт, фторид натрію

Призначення та властивості: 
 ■ стимулює природне виділення слини та підвищує ступінь 
вологості в ротовій порожнині

 ■ зберігає ротову порожнину зволоженою протягом три-
валого часу

 ■ має протикаріозні властивості та допомагає ремінералі-
зувати (зміцнити) емаль

 ■ має приємний смак яблука, забезпечуючи ще більше від-
чуття свіжості

Упаковка:
 ■ гель 50 мл

Упаковка:
 ■ спрей 15 мл

Активні речовини: бетаїн, алое вера, ксиліт, фторид натрію

Призначення та властивості: 
 ■ усуває відчуття сухості у роті
 ■ стимулює природне виділення слини, ремінералізує зуб-
ну емаль

 ■ запобігає появі неприємного запаху з рота
 ■ завдяки відсутності лаурилсульфату натрію підходить 
пацієнтам з чутливою ротовою порожниною

dentaid xeros gel

dentaid xeros spray

DENTAID xeros
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Активні речовини: наночастинки гідроксиапатиту, монофторфосфат 
натрію, полівінілпіролідон, потрійна система фосфату (тетра-
калійпірофосфат, триполіфосфат натрію, гексаметафосфат 
натрію)

Призначення та властивості: 
 ■ ефективно відбілює зуби, повертаючи їм природну білизну та 
блиск. Усуває плями з поверхні емалі зубів та перешкоджає їх 
появі 

 ■ укріплює зубну емаль, запобігає накопиченню бактерій та за-
лишків їжі

 ■ перешкоджає виникненню зубного каменю: кристалізації бак-
теріального нальоту (біоплівки зуба)

 ■ перліт, що входить до складу зубної пасти, згладжує та полірує 
зубну емаль, не пошкоджуючи її, та робить поверхню зубів 
більш гладенькою та яскравою

 ■ наночастинки гідроксиапатиту заповнюють нерівності поверх-
ні та відновлюють зубну емаль, надають їй блиску та гладкості, 
запечатують відкриті дентинні канальці (що відповідають за 
чутливість зубів), формуючи захисний шар, який усуває та пе-
решкоджає виникненню чутливості зубів

 ■ комбінований вплив усіх компонентів формули VITIS® whitening 
забезпечує потужний відбілюючий ефект, попереджаючи при 
цьому виникнення чутливості зубів

Відбілююча зубна паста  
з низькою абразивністю (48 RDA) -   

не пошкоджує тканини зубів та поверхню 
високоестетичних реставрацій!

Ефективно відбілює зуби  
та запобігає виникненню чутливості!

VITIS® whitening

Упаковка:
 ■ зубна паста 100 мл
 ■ ополіскувач 500 мл
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Максимальний захист  
від карієсу!

VITIS® anticaries забезпечує  
ефективний захист від карієсу та ерозій, 

глибоко відновлює та зміцнює емаль  
завдяки інноваційній технології  

DENTAID nanorepair®

Активні речовини: наночастинки гідрок сиапатиту, монофтор фосфат    
натрію, ксиліт

Призначення та властивості: 
 ■  ефективно захищає тканини зубів від виникнення карієсу та 
ерозій

 ■  глибоко відновлює та зміцнює емаль, завдяки дії наночастинок 
гідроксиапатиту*

 ■  містить 1450 ppm іонів фтору та 10% ксиліту – для максималь-
ного захисту від карієсу

 ■  ремінералізує (насичує необхідними елементами) емаль
 ■  утворює міцне захисне покриття, яке не піддається негативно-
му впливу кислот, що присутні в їжі та руйнують і послаблюють 
зубну емаль день за днем

 ■  підвищує опір зубів карієсу шляхом формування в емалевому 
шарі фторапатиту, який є особливо стійким до дії кислот 

Упаковка:
 ■  зубна паста 100 мл
 ■  ополіскувач 500 мл

* Доведена ефективність, науково-дослідний центр DENTAID, 2014.

VITIS® anticaries

НОВИНКА!
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Активні речовини: фторид натрію, ксиліт

Призначення та властивості: 
 ■ бездоганно очищує, але водночас не травмує недоз-
рілу емаль дитячих зубів завдяки своїй низькій абра-
зивності

 ■ активні речовини пасти зміцнюють зуби дітей та за-
хищають їх від карієсу

 ■ має суничний смак

Активні речовини: фосфорильований вітамін С, вітамін Е, 
провітамін В5, фторид натрію, ксиліт

Призначення та властивості:
 ■ для щоденного використання
 ■ зменшує вплив вільних радикалів на порожнину 
рота завдяки комбінованому впливу фосфорильова-
ного вітаміну С та вітаміну Е – активних речовин, що 
мають сильний антиоксидантний ефект

 ■ відновлює здоровий стан ясен, запобігає їх запаленню та 
виникненню пародонтиту, усуває кровоточивість ясен

 ■ перешкоджає утворенню зубного нальоту та сприяє ремі-
нералізації зубної емалі, зменшує ризик розвитку карієсу

Сприяє захисту та відновленню тканин пародонта  
у пацієнтів середньої та старшої вікових груп

Ніжний догляд та надійний захист 
для дитячих зубів

Упаковка:
 ■ зубна паста 100 мл

Упаковка:
 ■ гель-паста 75 мл

Активні речовини: алое вера, вітамін Е, фторид натрію, 
ксиліт

Призначення та властивості: 
 ■ зубна паста для щоденного використання
 ■ ефективний засіб проти карієсу
 ■ ретельно та м’яко видаляє наліт на зубах, запобігає 
утворенню зубного каменю

 ■ мінералізує зубну емаль, усуває кровоточивість ясен, 
укріплює та захищає їх від запалення

 ■ два смаки: м’ятний та яблучно-м’ятний

Комплексний догляд за порожниною рота

Упаковка:
 ■ зубна паста 100 мл

VITIS® antiage

VITIS® junior

VITIS® aloe vera
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Активні речовини: фторид натрію, ксиліт

Призначення та властивості: 
 ■ для профілактики карієсу у дорослих та дітей віком від 6 років
 ■ зміцнює емаль та зменшує чутливість зубів
 ■ не містить спирт і штучні барвники

Упаковка:
 ■ ополіскувач 500 мл

Щоденний ополіскувач               
для порожнини рота

FLUOR-AID® 0.05

Ксиліт (Xylitol) – підвищує слиновиділення, запобігає підвищенню кислотності 
слини, збільшує відносну кількість розчинних полісахаридів та утворює комп-
лекси з кальцієм, запобігаючи демінералізації емалі та прискорюючи її мінералі-
зацію. Ксиліт також впливає безпосередньо на карієсогенну мікрофлору, зокре-
ма на Streptococcus mutans, пригнічуючи її життєдіяльність. 

Бактерії Streptococcus mutans особливо швидко розмножуються у зубному 
нальоті, який утворюється переважно через багату вуглеводами їжу. У процесі 
життєдіяльності вони виділяють кислоту, під впливом якої відбувається деміне-
ралізація (розм’якшення) емалі зуба. Ксиліт призупиняє ріст та розвиток бакте-
рій Streptococcus mutans. Його протикаріозна дія проявляється також у тому, 
що карієсогенні бактерії не мають ферментів для розщеплення ксиліту та відпо-
відно не продукують кислоти.



19

Для різних вікових груп та особливих клінічних вимог

Для дітей віком від 3 до 14 років

Призначення та властивості:
 ■ два види очисної поверхні: рельєфна – якісно очищує 
бокові зуби, міжзубні проміжки, ділянки незнімних ор-
топедичних конструкцій, рівна – призначена для догля-
ду за травмованими та чутливими зубами та яснами

 ■ щетинки виготовлені з високоякісного матеріалу 
Tynex®, який протягом тривалого часу зберігає стій-
кість до деформацій і таким чином збільшує термін 
служби щітки. Закруглені кінчики щетинок не пошко-
джують емаль і не травмують ясна

 ■ більш жорстка щетина «силового уступу» дозволяє 
легко видалити навіть стійкий наліт

 ■ атравматична головка має оптимальний розмір і легко 
справляється з чищенням у важкодоступних ділянках

 ■ спеціальний ковпачок захищає щітку від забруднення 
та утримує щетинки в оптимальному положенні, що 
запобігає появі кошлатості

 ■ на щетинках залишається менше 3% вологи, тому щіт-
ка швидко висихає

 ■ гнучка ручка анатомічної форми зручно лежить у руці

Властивості:
 ■ рельєфна очисна поверхня
 ■ три види жорсткості:  
м’яка (soft), середня (medium),  
жорстка (hard)

Властивості: 
 ■ м’які щетинки не травмують дитячу емаль та ясна
 ■ невелика головка щітки (відповідно до розмірів щелепи)
 ■ ручка щітки однаково зручна як для дитини, так і для її батьків
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Зубні щітки VITIS®

Зубна щітка VITIS® junior

Для щоденного застосування

Зубні щітки VITIS®

До 12 років дітям треба чистити зуби спеціальними дитячими зубними пастами, які 
відрізняються від паст для дорослих не тільки назвою, але й складом. Дитячі зубні 
пасти повинні містити до 1000 ppm фтору та мати низьку абразивність. 
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PERIO

V-подібна виїмка

Подовжена верхня 
група щетинок

Призначення та властивості: 
 ■ щітка має два види щетинок. У центрі та у верхній ча-
стині головки вони більш жорсткі, що дає можливість 
ретельно очищати зуби та ортодонтичні конструкції. По 
краях щітки розташовані м’які щетинки для делікатного 
догляду за зубами у приясенній зоні

 ■ спеціальна V-подібна форма робочої поверхні дозволяє 
ефективно очистити зуби та ортодонтичні конструкції у 
будь-яких важкодоступних ділянках ротової порожнини

 ■ два розміри головки щітки: для дорослих (regular) та ді-
тей/підлітків (access)

Зубні щітки для пацієнтів, які проходять  
курс ортодонтичного лікування

Призначення та властивості: 
 ■ спеціальна маленька кругла головка
 ■ рекомендується для застосування як додатковий засіб гігієни 
для пацієнтів з імплантатами, ортопедичними чи ортодонтич-
ними конструкціями

Для очищення зубного ряду у ділянках  
скупчення зубів

Призначення та властивості: 
 ■ велика відстань між групами щетинок
 ■ ефективно очищує тканини порожнини рота пацієнтів з трема-
ми та діастемами у зубному ряду, а також при захворюваннях 
пародонта

Для пацієнтів, що мають широкі міжзубні 
проміжки або захворювання пародонта

Властивості: 
 ■ дуже м’яка щетина для дбайливого чищення зубів та ясен
 ■ рівна очисна поверхня

Для догляду за чутливими зубами та яснами
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VITIS® monotip

VITIS® perio

VITIS® sensitive

VITIS® оrthodontic

Зубні щітки VITIS®
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Призначення та властивості: 
 ■ м’які ніжні щетинки дбайливо видаляють наліт, а також масажу-
ють ясна і таким чином стимулюють їх відновлення і зміцнення

 ■ рівна очисна поверхня щітки призначена для догляду за трав-
мованими та/або чутливими зубами і яснами

Для гігієни порожнини рота людей  
з тонкими або запаленими яснами

Vitis® ultrasoft – призначається пацієнтам після курсу використан-
ня щітки Vitis® surgical (після першого етапу загоювання, трива-
лість якого становить близько 3 тижнів), а також у тих випадках, 
коли використання щітки звичайної жорсткості неможливе

Властивості: 
 ■ дуже м’яка щетина не травмує навіть найчутливіші ділянки
 ■ рівна очисна поверхня

Після хірургічних втручань у порожнині рота
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VITIS® ultrasoft

VITIS® surgical

Vitis® surgical – надм’яка зубна щітка.
Зубна щітка Vitis® surgical призначена для очищення м’яких тканин, 

які вимагають дбайливого ставлення:
 –  після хірургічних операцій в ротовій порожнині (видалення зу-

бів, операції на м’яких тканинах, встановлення дентальних імп-
лантатів  і т.д.)

 –  афтозні виразки та інші ранки на слизовій ротової порожнини
 –  очищення альвеолярного гребеня у беззубих людей

Зубна щітка Vitis® surgical використовується з зубною пастою чи 
гелем.

Властивості:
 ■ 11 тисяч тонких надм’яких щетинок!
 ■ рівна очисна поверхня
 ■ не ушкоджує лінію швів, може бути використана вже через  
1 годину після операції!

Рекомендації: для контролю утворення зубного нальоту на лінію 
швів рекомендується наносити гель-пасту Perio-Aid®

VITIS® gingival

Спеціальні зубні щітки

Зубні щітки VITIS®
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VITIS® implant monotip

Призначення та властивості: 
 ■ розроблена спеціально для доступу до маленьких ділянок 

конструкцій на імплантатах, які потребують максимально 
ретельного очищення

 ■ має маленьку закруглену головку
 ■ щетинки Tynex® розміщені одним пучком

VITIS® implant/sulcular

Призначення та властивості: 
 ■ має маленьку вузьку лінійну головку з м’якими щетинками 
Tynex®, що розміщені двома рядами

 ■ особливо рекомендується для чищення приясенних діля-
нок та/або периімплантатної борозни

 ■ зручно використовувати у випадку мілкого присінку порож-
нини рота

VITIS® implant brush

Призначення та властивості: 
 ■ призначена для щоденного чищення
 ■ має маленьку закруглену головку
 ■ високоякісні щетинки Tynex® забезпечують м’яке та водно-
час глибоке очищення також і у випадку наявності мукогін-
гівальних проблем

VITIS® implant angular

Призначення та властивості: 
 ■ анатомічно адаптована до форми щелепи
 ■ забезпечує доступ з язичної/піднебінної сторони фронталь-
ного та бічного відділів верхньої та нижньої щелеп
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Найповніша спеціалізована серія зубних щіток, 
призначених для гігієни, догляду та захисту 
дентальних імплантатів

Інновації у догляді 
     за імплантатами

VITIS® implant
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Властивості: 
 ■  м’яка стрічка із фтором та м’ятою 
При контакті з рідиною (слиною) стрічка розпушується, збільшу- 
ючись в об’ємі, і таким чином дозволяє ретельно очистити від на-
льоту та залишків їжі навіть широкі або важкодоступні проміжки

 ■  стрічка, вкрита воском, без добавок
 ■  стрічка, вкрита воском, із м’ятою та фтором
 ■  нитка, вкрита воском, без добавок

Упаковка:
 ■ диспенсер з ниткою/стрічкою довжиною 50 м

Зубні стрічки та нитки для видалення нальоту  
та залишків їжі у міжзубних проміжках  
та у приясенних ділянках

INTERPROX® plus

Призначення та властивості: 
 ■ для профілактики та контролю розвитку пародонтальних захво-
рювань та карієсу у важкодоступних міжзубних ділянках, діасте-
мах, зонах фуркації

 ■ зручніші для використання в бічних ділянках
 ■ випускаються конічної та циліндричної форми
 ■ 6 розмірів: conical (1.3 мм), mini (1.1 мм), miniсonical (1.0 мм),  
micro (0.9 мм), supermicro (0.7 мм), nano (0.6 мм)

Упаковка: 
 ■ 6 щіточок у блістері

Зігнута ручка полегшує процес чищення  
в області молярів та премолярів

Флоси VITIS®

Важливість догляду за міжзубними проміжками

Традиційна щітка дозволяє очистити 60% поверхні зуба. Решта 40% знаходиться в 
міжзубних проміжках. Якщо на них залишається наліт, то це неодмінно стане при-
чиною виникнення таких захворювань, як карієс, гінгівіт або пародонтит. Регулярне 
очищення цих областей значно покращує захист від стоматологічних захворювань.

®
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Призначення та властивості:
 ■ для чищення міжзубних проміжків, діастем, зон фуркації, 
для догляду за порожниною рота пацієнтів з ортодон-
тичними конструкціями, імплантатами, незнімними про-
тезами тощо

 ■ випускаються конічної та циліндричної форми
 ■ 8 розмірів: maxi (2.2 мм), cylindrical (1.3 мм), conical (1.3 мм), 
mini (1.1 мм), miniconical (1.0 мм), micro (0.9 мм), supermicro 
(0.7 мм), nano (0.6 мм)

Упаковка:
 ■ 6 щіточок у блістері

                                                                      PHD (розмір в мм)

АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАШОЇ РУКИ,  
АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАШОГО РОТА,  

АДАПТУЄТЬСЯ ДО ВАС

Персонально підібране  
                     положення щітки

     0,6    0,7     0,9     1,0      1,1     1,3     1,3     2,2

Ергономіка та гнучкість

INTERPROX® 4G

НОВИНКА!

®
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Міжзубні щітки циліндричної форми
Рекомендуються для фронтальної (передньої) області, для якої пере-
важно характерні вузькі міжзубні проміжки.

Розміри INTERPROX®:

Види робочої частини (головки) міжзубних щіток

CONICAL
MINI

NANO MINIMICRO
SUPER
MICRO

CONICAL
CYLINDRIC

Міжзубні щітки конічної форми
Міжзубні проміжки між премолярами та молярами ширші. Коронки 
мають опуклішу форму і проміжки між зубами часто мають трикутну 
форму, що ускладнює їх чищення щіткою з циліндричною головкою. 
Тому для бічних ділянок краще підходить щітка з конічною формою 
робочої частини.
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Только положительные отзывы пациентов о препарате FLUOR-AID. Эффективно сни-
жает чувствительность с первых же дней применения. Причем, эффект остается даже  
после завершения курса лечения. Препарат PERIO-AID рекомендуем пациентам после 
лазерного отбеливания, а также после процедуры кюретажа десневых карманов.  
Эффектом пациенты очень довольны.

Осьмакова Лидия Юрьевна,
врач-стоматолог, клиника EXCELLINE,  г. Одесса

Продукцией довольны и доктора, и пациенты. Хирург рекомендует ополаскиватель  
PERIO-AID 0.12%, так как он обладает превосходными антисептическими свойствами. После  
того как сами попробовали отбеливающий комплекс VITIS WHITENING, стали актив-
но рекомендовать пациентам, в том числе и для поддержания эффекта отбеливания. Ре-
зультатами все довольны. Ну и самая любимая позиция – это VITIS ALOE VERA с яблоком.  
Отличная паста для ежедневного использования  с очень приятным вкусом.

Мартынов Денис Олегович,
врач-стоматолог, стоматологическая клиника «Н-ПЛЮС», г. Днепр

Активні речовини: хлорид цетилпіридину, лактат цинку, 
алантоїн, фторид натрію

Призначення та властивості: 
 ■ для чищення міжзубних проміжків (наноситься на між-
зубну щіточку)

 ■ для догляду за порожниною рота в період ортодонтич-
ного лікування

 ■ для пацієнтів з ортопедичними конструкціями
 ■ для профілактики та контролю розвитку пародонталь-
них захворювань та карієсу у важкодоступних міжзубних 
ділянках, діастемах, зонах фуркації

Одна краплина гелю  
для кожного окремого проміжку  
гарантує дію активних інгредієнтів саме там,  
де це необхідно!

                 Рекомендації з використання:

• виберіть міжзубну щітку необхідного розміру для кожного окремого проміжку. Щітка 
має вільно проходити, так щоб щетинки торкалися зубів. Дріт не повинен торкатися зу-
бів. Якщо дріт згинається або треться об ясна, використовуйте щітку меншого розміру

• нанесіть одну краплю гелю на щітку для чистки міжзубних проміжків
• введіть щітку у міжзубний проміжок; очищуйте зворотно-поступальними рухами.  

Не прокручуйте щітку! 
• використовуйте одну краплю для кожного міжзубного проміжку.  Після використання 

промийте щітку теплою водою.

Відгуки лікарів-стоматологів

INTERPROX® gel

Упаковка: 
 ■ гель 20 мл

®
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С препаратами PERIO-AID и PERIO-AID GEL я работаю с 2009 года. В своей практике часто ис-
пользую их для подготовки перед хирургическим вмешательством на тканях пародонта 
(для снижения воспаления и уменьшения бактериальной инфекции); в послеоперационном  
периоде, когда требуется антисептическая обработка операционного участка и линии швов 
(после аугментации или имплантации); при гнойных процессах, для промывания ран и для ле-
чения альвеолитов (как вспомогательное средство); при большинстве бактериальных  
поражений слизистой полости рта.
Благодаря умеренно высокой концентрации хлоргексидина (0.12%) в комбинации с хлоридом це-
тилпиридина (0.05%), я всегда получаю отличный результат в тех клинических случаях, когда пока-
зано применение этого препарата. А субстантивность хлоргексидина позволяет воздействовать 
на микрофлору даже после прекращения контакта тканей и хлоргексидина. За 8 лет применения 
препаратов PERIO-AID и PERIO-AID GEL я никогда не оставался разочарованным их действием.

Дегасюк Виктор Викторович,
врач-хирург-стоматолог, стоматологическая клиника «Империя Дентис», г. Киев 

Продукция VITIS получает много положительных отзывов от пациентов нашей клиники. Благодаря 
широкому ассортименту и хорошему качеству продукты VITIS помогают в домашнем уходе и про-
филактике основных стоматологических проблем: пародонтит, чувствительность. Многим пациен-
там нравятся вкусовые качества паст и ополаскивателей, а также, что многие не содержат спирт.

Врачи-стоматологи, 
клиника «Ваш стоматолог», г. Харьков

Длительное время рекомендую своим пациентам и слышу хорошие отзывы о пасте  
VITIS ORTHODONTIC. Она устраняет налет, освежает, обладает хорошим вкусом, что очень радует 
пациентов. Также VITIS ORTHODONTIC таблетки для полоскания стали открытием - они хорошо 
убирают запах и очищают пластину при условии ежедневного использования. Данная продукция  
полностью соответствует цене и качеству.

Лещук Елена Александровна,  
врач-ортодонт, Филиал стоматологической поликлиники №5, г. Харьков

Пастою VITIS WHITENING користуюсь сама, вся моя родина і рекомендую пацієнтам.  
Вона відмінно очищає наліт та плями з поверхні емалі зубів. Наліт не збирається про-
тягом всього дня. Абразивність пасти в межах норми. Пацієнти також задоволені 
ефективністю пасти. Окрім VITIS WHITENING з серії DENTAID подобається VITIS ALOE VERA.  
Відмінна паста для щоденного використання.

Григор’ян Марина Олександрівна,
лікар-стоматолог-терапевт,  

стоматологічна клініка «ПРИЄМНА СТОМАТОЛОГІЯ», м. Київ

Уже несколько лет в своей практике я использую ополаскиватель и гель–пасту PERIO-AID 0.12%. 
Эти препараты являются незаменимыми помощниками в борьбе с различными забо-
леваниями мягких тканей в полости рта. Серия PERIO-AID 0.12% прекрасно справля-
ется со стоматитами, периодонтитами, альвеолитами, способствует заживлению при- 
шеечных областей после снятия зубных отложений, “подтягиванию” десны при клиновидном 
дефекте, устраняет воспаление красной каймы губ и даже не дает распространяться герпесу. 
Использование ополаскивателя в качестве поддерживающей терапии (с перерывами) стаби-
лизирует состояние полости, склонной к пародонтальным абсцессам. Также я обязательно 
использую его после хирургических вмешательств, так как уверена в его мощном антисепти- 
ческом действии.

Живолуб Виктория Евгеньевна,
врач-стоматолог, стоматология «СЕЛЕНА», г. Киев
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Досить часто рекомендую своїм пацієнтам  лінійку PERIO-AID 0.12%. Його ефективність відповідає 
очікуванням та показанням. Сама користуюсь цими засобами і задоволена результатами. Хороша і 
«смачна» дитяча паста VITIS JUNIOR. Правильне співвідношення ціни та якості.

Князєва-Грек Марія Вадимівна,
лікар-стоматолог-ортопед, клініка «ДАНЛІ-ДЕНТ», м. Ірпінь

Я знакома со всей продукцией DENTAID и смело рекомендую ее своим пациентам, поскольку 
каждая серия справляется на все 100% со своими задачами. Особенно хочется отметить межзуб-
ные ершики, с помощью которых улучшается очищение межзубных промежутков. Большим спро-
сом среди пациентов пользуются зубные щетки. Также пациенты очень довольны результатами 
использования серии против чувствительности. Кроме того, большим плюсом является наличие 
наборов, что позволяет сделать уход за полостью рта еще более комфортным.

Грабовская Иванна Зиновьевна,
врач-стоматолог, стоматологическая клиника  «ФИЛИГРАН», г. Киев

Уже не один год рекомендую своим  пациентам продукцию DENTAID и ни разу не услы-
шала плохого отзыва. Сложно выделить какую-то одну серию, довольна всей продукцией. 
Особенно отмечу просто огромный выбор зубных щеток и их высокое качество.

Иванова Татьяна Олеговна,
врач-стоматолог-ортопед, стоматологическая клиника «ЛЮКС-ДЕНТ-КОМПАНИ», г. Киев

Давно применяю в своей практике препараты DENTAID. Высокая эффективность ли-
нейки PERIO-AID позволяет успешно справляться с постхирургическими ситуациями.  
Простота в использовании, высокий гигиенический эффект, удобная упаковка, постоянно рас-
ширяющийся ассортимент особенно привлекательны и для моих пациентов.

Комзюк Роман Васильевич,
частная стоматологическая практика, г. Каменское

Дуже подобаються засоби гігієни для порожнини рота від виробника DENTAID. Особливу увагу 
приділяю ополіскувачу FLUOR-AID 0.05: чудово підходить як для дітей віком від 6 років так і для 
дорослих. Має приємний смак, дійсно зменшує утворення зубного нальоту та ремінералізує емаль. 
Ідеальне співвідношення ціна-якість.

Рущак Олена Михайлівна,
лікар-стоматолог, клініка «Юмал-Р», м. Ужгород

Спробувала лінійку засобів для гігієни порожнини рота VITIS DENTAID (Іспанія) і була вражена ви-
сокою якістю продукту. За короткий термін використання PERIO-AID 0.12% (паста+ополіскувач) 
знижуються запальні процеси пародонту, зменшується кількість патогенної мікрофлори, що по-
зитивно впливає на регенерацію і загоювання ясен в ділянці операційного поля.
Особисто я використовую зубну пасту VITIS GINGIVAL. Можу відзначити гарну абразивність пасти 
і високий рівень фтору, що забезпечує постійну ремінералізацію емалі. Маленьким пацієнтам 
подобається паста VITIS JUNIOR, яка має ягідний смак. Завдяки цьому діти швидко привчаються 
доглядати за зубами. Процес чистки перетворюється на цікаве і смачне заняття.
Хочу висловити свою вдячність представникам компанії «КРІСТАР» за високоякісну продукцію за 
розумною ціною.

Фліс Тетяна Валеріївна,
лікар-стоматолог, клініка «Затишна стоматологія», м. Ужгород 
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Пасты и ополаскиватели – великолепны. Пациентам очень нравится, особенно паста  
VITIS WHITENING. Она отбеливает не травмируя зубную эмаль.
Щетки VITIS – спасибо за качество,  не распушиваются, удобные по форме. Для щеток это очень 
важно. Хорошо брать в дорогу, т.к. колпачок защищает щетину. Продукцией довольна я, как док-
тор, и мои пациенты.

Березовская Оксана Петровна, 
врач-стоматолог, частный кабинет, г. Днепр

Из продукции DENTAID рекомендуем в основном ополаскиватель FLUOR-AID для деток. Он со-
держит ксилитол, который препятствует появлению кариеса. Важно, что не содержит спирт, не 
такой агрессивный, как ополаскиватели других фирм. Приятный на вкус, без хлоргексидина и дей-
ствительно эффективный. 

Шейко Виктория Ивановна, 
врач-стоматолог, стоматологическая клиника «АЛЬБУС», г. Днепр

Серія продуктів VITIS ORTHODONTIC ідеально підходить для пацієнтів під час ортодонтичного 
лікування, адже комплексне використання пасти та ополіскувача дозволяє зменшити подразнен-
ня слизової ротової порожнини, ремінералізувати емаль, запобігти утворенню зубного нальоту. 
Застосування щіток INTERPROX допомагає ретельно очистити важкодоступні місця на ортодон-
тичних конструкціях. Усі мої пацієнти гарно відгукуються про лінійку цієї продукції.

Надіжко Оксана Богданівна,
лікар-ортодонт, Комунальна 5-та стоматологічна поліклініка, м. Львів

Зубна паста VITIS ORTODONTIC особливо подобається більшості пацієнтам, що носять брекет-
системи. За її допомогою легко забезпечувати  гігієнічно чистий стан порожнини рота. Чудово  
дезодорує та  зменшує утворення  зубних  відкладень. Особливо ефективна при використанні 
щітки VITIS ORTODONTIC.

Петриченко Антоніна Павлівна,
лікар-ортодонт вищої категорії, м. Хмельницький

Мені дуже подобаються засоби гігієни фірми DЕNTAID. Завжди призначаємо їх своїм пацієнтам. 
Особливо ефективна лікувальна лінійка серії PERIO-AID, яка чудово знімає чутливість, зменшує 
утворення зубного нальоту, є чудовим додатковим засобом у лікуванні пародонтиту та гінгівіту, 
має яскраво виражений антисептичний ефект. 

Білик Маріанна Андріївна , 
лікар-стоматолог-хірург, клініка «Персона Люкс», м. Львів

Зі всього різноманіття компанії DENTAID хочемо відзначити зубні щітки VITIS і щітки для чищення 
міжзубних проміжків INTERPROX PLUS. Пацієнтам подобається користуватися щіточками, які до-
зволяють підтримувати гігієну порожнини рота без усяких зусиль. Ми, лікарі клініки «ПАРК ДЕН-
ТАЛ», бачимо хороший результат! 

Лікарі клініки «ПАРК ДЕНТАЛ», 
 м. Львів

Очень довольна линейкой препаратов VITIS GINGIVAL. Назначаю пациентам для ухода за про-
блемными дёснами, также пользуюсь сама для профилактики. Для снижения чувствительности 
зубов назначаю препарат DESENSIN.

Лазарева Светлана Викторовна, 
врач-стоматолог, частный кабинет, г. Одесса
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Рекомендації щодо чищення 
міжзубних проміжків флосами

1. Намотайте відрізок 
нитки довжиною 35-
40 см навколо верх-
ніх фаланг середніх 
пальців.

1. Щітку необхідно розмістити під кутом 45° 
до поверхні зуба. Починають чищення 
при незімкнутих зубних рядах, з верхньої 
щелепи зі щічної поверхні. Виконайте 10 
рухів, після цього зробіть те ж саме для 
зубів з іншої сторони верхньої щелепи.

2. Зворотно-поступальними рухами у гори                         - 
зонтальному та вертикальному напря-
мах очистіть внутрішні поверхні зубів зі 
сторони язика.

3. Потім приступіть до чищення жувальних 
поверхонь зубів. Потрібно виконати 10-15 
рухів із кожної сторони у напрямку із рота 
назовні. Виконайте все це для зубів ниж-
ньої щелепи.

4. Очистіть внутрішню (язичну) поверхню 
зубів.

Закінчують чистку зубів масажем ясен, який ви-
конується при зімкнутих зубах. Круговими руха-
ми щітки проводять легкий масаж ясен верхньої 
та нижньої щелеп. Весь процес чищення зубів 
повинен займати не менше 3 хвилин. 

1

1

2

2

2. Притримуючи нитку 
іншими пальцями, 
введіть її у міжзуб-
ний проміжок

3. Декількома вертикальними 
рухами нитки вздовж зуба ви-
даліть наліт. Для кожного про-
міжку використовуйте чисту 
частину нитки.

3

3 4
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ПОЄДНАННЯ НАУКИ  
З ПРОФЕСІЙНИМ KNOW-HOW − 
ПОКРАЩЕННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я 
ПОРОЖНИНИ РОТА

Висвітлення всіх точок зору стосовно здоров’я ротової порожнини 
вимагає співпраці з професіоналами. Це єдиний спосіб покращення 
стоматологічного здоров’я у всьому світі.



Спеціалізоване видання, 
призначене 

для медичних закладів, 
лікарів та інших професійних 

медичних працівників.

Ваш продавець:


