
Догляд та захист для людей, що 
проходять ортодонтичне лікування

Спеціалізованное видання, призначене для медичних закладів, 
а також лікарів та інших професійних медичних працівників.



Під час ортодонтичного 
лікування часто виникають певні 
прояви, що можуть вплинути 
на здоров’я порожнини рота та 

успішність лікування:

Утворення зубного нальоту (зубна бляшка)

Натирання ортодонтичними конструкціями

Демінералізація емалі

Карієс
14%(1)

Запалення ясен
40,4%(1)

Неприємний запах 
19%(1)

Чутливість зубів 
14%(1)

 Білі плями 25%(4)

Виразки
34,7%(1)



СЕРІЯ VITIS ORTHODONTIC СПЕЦІАЛЬНО РОЗРОБЛЕНА ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ДОГЛЯДУ 
ТА ЗАХИСТУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ПІД ЧАС ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Під час ортодонтичного 
лікування часто виникають певні 
прояви, що можуть вплинути 
на здоров’я порожнини рота та 

успішність лікування:

Зубна щітка
· Щоденна спеціальна зубна щітка з компактною головкою - для більш 
легкого доступу до важкодоступних місць у ротовій порожнині

· V-подібна форма робочої поверхні - для ефективного чищення навколо 
ортодонтичної дуги з брекетами

· Верхня група щетинок (силовий уступ) - для видалення стійкого нальоту

Зубна паста
та ополіскувач
· Забезпечують щоденний захист від поширених симптомів, що непокоять 
пацієнтів з ортодонтичними конструкціями

· Сповільнюють утворення зубного нальоту

· Ремінералізують емаль

· Зменшують подразнення та сприяють швидкому загоюванню ушкоджених 
ясен

Таблетки для очищення 
ретейнерів
· Безпечно та ефективно очищують знімні 
ортодонтичні конструкції, усувають 
накопичений бактеріальний наліт та 
залишки їжі

Утворення зубного нальоту (зубна бляшка)

Натирання ортодонтичними конструкціями

Демінералізація емалі

Карієс
14%(1)

Запалення ясен
40,4%(1)

Неприємний запах 
19%(1)

Чутливість зубів 
14%(1)

 Білі плями 25%(4)

Пацієнтам рекомендується щоденно 
чистити міжзубні проміжки

Очищення всіх проміжків для
досконалої гігієни порожнини рота

Ці міжзубні щіточки, як правило, 
рекомендуються для чищення 
премолярів та молярів пацієнтам, у 
яких є проміжки між зубами, а також 
для видалення залишків їжі навколо 
з’єднувальних частин брекетів

Виразки
34,7%(1)

Захисний віск
· Створює бар’єр між брекетами та яснами 
і запобігає натиранню



Забезпечують 
успішність 
ортодонтичного 
лікування:
1. Науково доведено
· Зменшують утворення зубного нальоту(2)

· Зменшують запалення ясен(2)

· Зменшують дискомфорт, який виникає в 
процесі лікування(1)

· Не мають ніякого побічного впливу на 
брекети чи ясна(3)

2. Дослідження, проведені
в стоматологічних клініках

Зменшення основних показників 
після користування VITIS orthodontic:

34,7%Виразки
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Повний асортимент засобів 
для догляду за порожниною 
рота, спеціально розроблених 
для пацієнтів, що проходять 
ортодонтичне лікування

Рекомендації під час 
ортодонтичного лікування:

- Розрізайте їжу на шматочки, щоб не відкушувати 
передніми зубами.

- Намагайтеся уникати липкої їжі, яка може 
накопичуватися між брекетами, або дуже твердої, що 

може пошкодити ваші брекети.

- Обмежте вживання кислих і солодких напоїв та їжі, 
щоб зменшити ризик дисколорації зубів і виникнення 

карієсу.

- Їжте продукти з високим вмістом вітаміну А (молочні 
продукти, яйця) та бета-каротину (батат, морква, 
капуста, шпинат, гарбуз), оскільки вони сприяють 

відновленню ясен.


