
orthodontic
Догляд і захист зубів та ясен 

під час ортодонтичного лікування

  Що таке POSIVITISM?

Доведено, що СТАВЛЕННЯ пацієнта надзви-
чайно важливе для успіху будь-якого ліку-
вання. У випадку ортодонтичного лікування 
особливе значення має НАЛЕЖНИЙ РІВЕНЬ 
ГІГІЄНИ ПОРОЖНИНИ РОТА.

Чи знаєте ви, що люди, які більш мотивовані та 
задіяні у їхньому ортодонтичному лікуванні, ма-
ють кращий стан ясен та менше бактеріального 
нальоту на зубах?

З ВІТІС ортодонтік Ви маєте все необхідне для 
позитивного досвіду під час ортодонтичного 
лікування.

?

ВІТІС ОРТОДОНТІК – ЦЕ ПОВНА 
ЛІНІЙКА ЗАСОБІВ ДЛЯ 

ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЮ ТА 
ЯКНАЙКРАЩОГО ДОГЛЯДУ ПІД ЧАС 
ОРТОДОНТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ

Це не 
брекети 
Це початок 
Вашого 
нового життя

Це не 
брекети
Це крок 
назустріч 
новій усмішці
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Це не 
брекети 
Це основа для 
створення 
усмішки, яка 
підкорить 
увесь світ

НОСІТЬ БРЕКЕТИ З ПОЗИТИВОМ

ласкаво просимо
до

*Ознайомтеся з інструкцією перед використанням засобів.

Ваш продавець:

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, 
лікарів та інших професійних медичних працівників
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Поради
Після кожного прийому їжі чистіть зуби спеціальною 
зубною щіткою, яка дозволяє одночасно очистити брекети 
та зуби, зокрема у важкодоступних місцях.

1

Користуйтеся зубною пастою, що призначена для засто- 
сування під час ортодонтичного лікування, яка запобігає 
руйнуванню зубів, допомагає загоюватися ранкам, що 
викликані тертям, а також містить протизапальні та ліку- 
вальні компоненти.

2

Доповніть чищення зубів використанням ополіскувача, який 
підсилить дію пасти, а також проникне до найбільш важко-
доступних ділянок.

3

За допомогою зубної нитки чи стрічки, міжзубних щіточок 
та іригатора очищуйте міжзубні ділянки.4
Ретельно перевіряйте результати чищення за допомогою 
дзеркала, щоб переконатись, що усі залишки їжі видалені.5

Намагайтеся уникати липкої їжі, яка може накопичуватися 
між брекетами, або дуже твердої, що може пошкодити ваші 
брекети.   

7

Обмежте вживання цукру, щоб запобігти появі та розвитку 
карієсу.8
Якщо ваші брекети або дуга зламались або відокреми-
лись від зубів, зверніться до свого лікаря-стоматолога і 
дотримуйтесь його вказівок.

9

Знімні ортодонтичні конструкції очищуйте за допомогою 
шипучих таблеток.10
Для запобігання натиранню м’яких тканин порожнини рота 
брекетами та іншими частинами ортодонтичної конструкції 
використовуйте ортодонтичний віск.

11

Розрізайте їжу на шматочки, а не відкушуйте передніми 
зубами.6

для пацієнтів, які проходять 
ортодонтичне лікування:

  НОСИТЕ БРЕКЕТИ?
Брекети часто асоціюються з:

Але завжди є два типи бачення речей у нашому 
житті: позитивний або негативний. В ортодон-
тичному лікуванні все так само. 

Приєднуйтесь до руху posiVITISm 
(позиВІТІСм) з ВІТІС ортодонтік

Ранками від натирання.

Болем у зв’язку з рухом зубів.

Зовнішнім виглядом: багато людей вважають, 
що ортодонтичні конструкції роблять їх 
негарними.

Проблемами з зубами та яснами: білі плями на 
емалі, руйнування зубів, гінгівіт, неприємний 
запах з рота.

ЧИЩЕННЯ МІЖЗУБНИХ 
ПРОМІЖКІВ... 
необхідне для досконалої 100% гігієни 
порожини рота, однак під час
ортодонтичного лікування особливо 
важливо очищувати проміжки між 
зубами та видаляти залишки їжі 
навколо брекетів.

ВІТІС ортодонтік віск*:
створює бар’єр між брекетами та 
яснами. Запобігає натиранню 
м’яких тканин.

ВІТІС ортодонтік  шипучі таблетки*:
безпечно та ефективно очищують 
знімні ортодонтичні конструкції.

Доступні в 6 кольорах:

ВІТІС ортодонтік зубна щітка: 
Спеціально розроблена для очищення порожнини 
рота під час ортодонтичного лікування.

Маленька головка щітки для легкого доступу до 
важкодоступних місць у ротовій порожнині

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

Верхня група щетинок (силовий уступ) для 
видалення стійкого нальоту

Зменшують накопичення 
зубного нальоту  
Хлорид цетилпіридину

Зміцнюють емаль та запобі-
гають  виникненню карієсу 
Фторид натрію

Захищають м’які тканини 
порожнини рота 
Алантоїн

Захищають порожнину рота, 
зуби та ясна 
Алое вера

 зубна паста 100 мл  ополіскувач 500 мл / 150 мл

ВІТІС ортодонтік
зубна паста/ополіскувач

? 


