Важливість гігієни міжзубних проміжків

Важливість гігієни ротової порожнини

Скупчення зубного нальоту у міжзубних ділянках може
спричинити великі проблеми у ротовій порожнині та захворювання зубів та ясен.

Навички з оральної гігієни мають важливе значення для підтримки здоров'я ротової порожнини, профілактики карієсу,
неприємного запаху з рота, захворювань пародонту.
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ОЧИЩЕННЯ
ЗУБНОЮ ЩІТКОЮ

77.5% випадків карієсу
починається у міжзубних ділянках
Äåì³ð÷³ Ì., Òóíñåð Ñ., Þ÷åîêóð À.À. [Demirci M., Tuncer S.,
Yuceokur AA.] Óðàæåííÿ êàð³ºñîì îêðåìèõ ïîâåðõîíü çóá³â
òà éîãî ïîøèðåííÿ çàëåæíî â³ä â³êó (ì³æ 17 òà 25 ðîêàìè)
òà ñòàò³, äîñë³äæåííÿ ïðîâîäèëîñÿ íà ïàö³ºíòàõ êë³í³êè
ïðè óí³âåðñèòåò³. ªâðîïåéñüêèé æóðíàë ç ïèòàíü ñòîìàòîëîã³¿ [Eur J Dent.] 2010 Ëèïåíü; 4(3): 270-9.

Щіткою можна очистити 60% поверхні зуба. Чищення зубною щіткою –
основа щоденної гігієни ротової порожнини, оскільки вона видаляє
зубний наліт, через накопичення якого виникають карієс, захворювання
ясен, чутливість зубів, халітоз тощо.

60% випадків неприємного запаху
спричинені накопиченням зубного
нальоту у міжзубних ділянках
Ðîëäàí Ñ., Ñåððàíî Äæ., Åððåðà Ä. [Roldan S., Serrano J.,
Herrera D.] Äîâ³äíèê ç Õàë³òîçó òà Êë³í³÷íîãî âåäåííÿ
ïàö³ºíòà. ²ñïàíñüêà àñîö³àö³ÿ ïàðîäîíòîëîã³¿ òà îñòåî³íòåãðàö³¿ (SEPA).

Понад 50% населення
страждає на гінгівіт

Очищення
ЗУБНОЮ
ЩІТКОЮ

Щоденна оральна гігієна
важлива для оптимального здоров'я
ротової порожнини.

Åï³äåì³îëîã³÷í³ äàí³ â³ä ²ñïàíñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïàðîäîíòîëîã³¿ òà îñòåî³íòåãðàö³¿ (SEPA): ó 59.8% äîðîñëèõ ëþäåé
â³êîì 35-44 ðîê³â ä³àãíîñòîâàíî ã³íã³â³ò.

Ваш продавець:

4 з 5 людей з дентальними
імплантатами страждають на
періімплантит чи мукозит

Основні поради
щодо здоров'я ротової порожнини

Хочете дізнатися більше
про необхідність гігієни
міжзубних
проміжків?
Подивіться це відео і
побачите, що знаходиться
між вашими зубами.
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6-èé ªâðîïåéñüêèé ñåì³íàð (Ëàíã [Lang] 2008): 80%
ëþäåé, ÿêèì âñòàíîâëåíî çóáí³ ³ìïëàíòàòè, ñòðàæäàþòü
íà çàïàëåííÿ ì’ÿêèõ òêàíèí íàâêîëî ³ìïëàíòàò³â.

Â³äåî:
"If it's in your keyboard, it's
between your teeth" ("ßêùî öå º
íà êëàâ³àòóð³, öå º ³ ì³æ
âàøèìè çóáàìè").

ГІГІЄНА
МІЖЗУБНИХ ПРОМІЖКІВ

Зубна щітка не може досягти усіх ділянок, тому не може очистити 40%
поверхні зубів, що знаходиться в інтерпроксимальних (міжзубних)
ділянках. У цих зонах починаються основні захворювання ротової
порожнини.

ДОСКОНАЛА НА
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Очищення
МІЖЗУБНИХ
ПРОМІЖКІВ

100% ГІГІЄНА ПОРОЖНИНИ РОТА

Відновлення природної білизни зубів
після 1 місяця застосування1

Основний щоденний догляд за яснами

gingival

whitening
– ВІТІС вайтенін зубна паста 100 мл
– ВІТІС вайтенін ополіскувач 500 мл

Періо-Ейд — це продукт, призначений для підтримки
оптимального здоров'я пародонту, завдяки формулі, що
містить хлоргексидин і хлорид цетилпіридину, які працюють
разом та посилюють дію один одного, для забезпечення
максимального зменшення зубного нальоту2.

Інтерпрокс — найширший асортимент міжзубних
щіток, розроблений фахівцями зі здоров'я
порожнини рота, для повного видалення зубного
нальоту у міжзубних ділянках.

Широкий спектр спеціальних зубних щіток, зубних паст і ополіскувачів. Це бренд гігієни ротової
порожнини, який пропонує унікальні рішення для кожної людини з урахуванням індивідуальних потреб.

Кутова ручка
Для кращого доступу
до бічних зубів

Щетинки з високоякісного
матеріалу Тинекс (Tynex®)
Чорно-білі – на них добре
видно кров та зубний наліт

Захисний ковпачок
Зберігає щетинки зубної
щітки чистими, захищаючи
від забруднення

Гнучка ручка
Без ефекту пам'яті, для
легкого доступу до
міжзубних ділянок

Бореться із зубним нальотом, призначений для використання до та
після стоматологічного лікування
0.12% ХЛОРГЕКСИДИНУ
+ 0.05% ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИНУ

– ПЕРІО-ЕЙД Інтенсивний Догляд ополіскувач
500 мл / 150 мл
– ПЕРІО-ЕЙД Інтенсивний Догляд спрей 50 мл
– ПЕРІО-ЕЙД Інтенсивний Догляд гель 75 мл

– ВІТІС гінгівал зубна паста 100 мл
– ВІТІС гінгівал ополіскувач 500 мл / 150 мл
– ВІТІС гінгівал зубна щітка

1. Êë³í³÷íå äîñë³äæåííÿ, ï³äòâåðäæåíå ë³êàðÿìè-ñòîìàòîëîãàìè.

Профілактика карієсу та захист від ерозії емалі

Догляд і захист під час ортодонтичного
лікування

Активно контролює зубний наліт протягом тривалого періоду, має мінімальні побічні ефекти
0.05% ХЛОРГЕКСИДИНУ
+ 0.05% ХЛОРИДУ ЦЕТИЛПІРИДИНУ

anticaries

orthodontic

– ВІТІС антикарієс зубна паста 100 мл
– ВІТІС антикарієс ополіскувач 500 мл

nano

super micro

micro

mini conical

conical

mini

cylindrical

maxi

– ВІТІС ортодонтік зубна паста 100 мл
– ВІТІС ортодонтік ополіскувач 500 мл / 150 мл
– ВІТІС ортодонтік зубна щітка
– ВІТІС ортодонтік зубна щітка з маленькою
(access) головкою
– ВІТІС ортодонтік віск (входить до складу
набору)

– ПЕРІО-ЕЙД Активний Контроль ополіскувач
500 мл / 150 мл

Активний гідроксиапатит
Натуральний компонент зубних
тканин, який вбудовується в емаль,
утворюючи стійкий захисний шар.
nano

super micro

micro

mini conical

mini

conical

maxi

x-maxi

xx-maxi

2. Åððåðà Ä., Ðîëäàí Ñ., Ñàíòàêðóç ²., Ñàíòîñ Ñ., Ìàñä³âàë Ì., Ñàíñ Ì. [Herrera D., Roldan S., Santacruz I.,
Santos S., Masdevall M., Sanz M.] Â³äì³ííîñò³ àíòèì³êðîáíî¿ àêòèâíîñò³ ÷îòèðüîõ êîìåðö³éíèõ ïðåïàðàò³â ç³
âì³ñòîì 0.12% õëîðåãêñèäèíó, ïðèçíà÷åíèõ äëÿ îïîë³ñêóâàííÿ ðîòîâî¿ ïîðîæíèíè: êîíòàêòíèé òåñò ó
ïðîá³ðö³ òà äîñë³äæåííÿ ê³ëüêîñò³ áàêòåð³é ó ñëèí³. Æóðíàë êë³í³÷íî¿ ïàðîäîíòîëîã³¿ [J Clin Periodontol]
2003; 30: 307-314.

