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kontynuacja ochrony rozpoczętej w Twoim gabinecie

Szanowni Państwo

Na co dzień zajmujecie się ochroną zdrowia jamy ustnej, dlatego zagadnienia 
związane z tą problematyką są bardzo bliskie Waszemu sercu i praktyce.  
My w Procter & Gamble Professional Oral Health rozumiemy, iż jako  
niezwykle ważni członkowie zespołu stomatologicznego chcą Państwo  
dać swoim pacjentom jak najlepsze rady dotyczące produktów do higieny 
jamy ustnej w domu.

Teraz mamy możliwość zaprezentować najszerszy zakres naszych produktów 
(Oral-B i blend-a-med) do higieny jamy ustnej, dostosowanych do  
potrzeb Waszych pacjentów. Dzięki naszym wybitnym technologiom,  
których efektywność poparta jest mocnymi dowodami naukowymi,  
jesteśmy jedną z najbardziej liczących się firm na świecie zajmujących się 
higieną jamy ustnej. Wszystkie produkty prezentowane w tym  katalogu są 
wynikiem stałego zaangażowania  w naukę, badania i najbardziej  
zaawansowane technologie w celu osiągnięcia jak najlepszego stanu  
zdrowia jamy ustnej u wszystkich ludzi.

Cenimy Państwa rolę w codziennym stawianiu czoła wyzwaniu, jakim jest 
poprawa zdrowia jamy ustnej pacjentów i dlatego wciąż będziemy wspierać 
każdego członka zespołu stomatologicznego. Cieszymy się, widząc, że 
większość gabinetów stomatologicznych przywiązuje dużą uwagę  
do zapobiegania chorobom jamy ustnej i jesteśmy dumni z tego, iż możemy 
towarzyszyć i pomagać Państwu w osiągnięciu ostatecznego celu, jakim  
jest zdrowie jamy ustnej każdego człowieka.

DZIELIMY Z TOBĄ
TROSKĘ O DOBRO
PACJENTA
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Wyjątkowa mała, okrągła główka szczoteczki

Skuteczność udowodniona w czasie2, 3, 4, 5

Bezpieczeństwo udowodnione klinicznie1

Istnieją dowody na to, że pacjent zużywa mniej siły myjąc 
zęby elektryczną szczoteczką niż zwykłą manualną.

Elektryczne szczoteczki nie powodują podrażnień ani 
uszkodzeń dziąseł większych niż klasyczne miękkie  
manualne szczoteczki.

Przeprowadzono więcej niż 75 badań  trwających  
od 1 tygodnia do 33 miesięcy w grupie około 4400 
pacjentów i nie zostały zgłoszone ani zaobserwowane 
żadne zagrożenia pod względem bezpieczeństwa.

Instrukcja „ząb po zębie”

Profesjonalna instrukcja „ząb po zębie” pomaga uzyskać 
maksymalne korzyści z używania  szczoteczki.

Unikalny mechanizm działania

•	 Oscylacyjno-rotacyjny ruch usuwa płytkę bakteryjną.

Odniesienia 
1. Danser MM, et. Am J Dent. 1998 (Special issue):S35-@39. 
2. van der Weijden GA, Rosema NAM, Varstaeag PA Timmerman MF Valdan UVD J Dent Res 2006, 85(Special Issue B): Abstract 2266. 
3. Haffajee J Clin Periodontol. 2001 Oct;28(10):937-46. 
4. Warren et al., Am J Dent. 2001 ; 14: 3-7. 
5. Dentino A, et al., J Periodontol 2002; 73:770-778.  
6. Robinson PG, et al. Cochrane database of Systematic reviews 2005:Issue 2. Art. N° CD002281 pub 2.

Potwierdzone niezależnymi  
badaniami6

Poziom płytki bakteryjnej
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Elektryczna szczoteczka 
Oral–B Triumph power brush
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 O Cochrane-Collaboration

Niezależna międzynarodowa  
organizacja typu non-profit, która  
zajmuje się dostarczaniem informacji  
na temat ochrony zdrowia.

Najnowsza aktualizacja Cochrane  
Review dotycząca porównania  
manualnej szczoteczki do zębów  
i elektrycznej szczoteczki pokazuje, że:

Szczoteczki wykorzystujące ruch 
oscylacyjno-rotacyjny usuwają płytkę 
bakteryjną i redukują stany zapalne 
dziąseł w krótkim czasie bardziej 
efektywnie niż szczoteczki manualne. 
Zmniejszają także stopień zapalenia 
dziąseł, co wykazano w badaniach 
trwających ponad 3 miesiące.

Seria prób wykazała , że w usuwa-
niu płytki bakteryjnej i zmniejszaniu 
stanów zapalnych dziąseł ruch  
oscylacyjno-rotacyjny (główka szczo-
teczki obraca się w jedną stronę ,  
a następnie w drugą) jest lepszy niż 
ruch zwykłej szczoteczki do zębów. 
Istnieje bardzo małe prawdopodo-
bieństwo, że elektryczna szczoteczka 
może uszkodzić dziąsła. 

•	 Pomaga usunąć płytkę bakteryjną zwłaszcza w trudno 
dostępnych miejscach.

W długoterminowych badaniach Oral-B zostało 
dowiedzione, że oscylacyjno-rotacyjne szczoteczki 
konsekwentnie utrzymują niższe poziomy płytki 
bakteryjnej niż zwykła manualna szczoteczka. 

W długoterminowych badaniach dotyczących 
zapobiegania powstawaniu płytki bakteryjnej  
stwierdzono, że szczoteczka Oral-B Triumph  
utrzymuje aż o 19% mniejszy poziom płytki  
bakteryjnej przez 6 miesięcy niż manualna  
szczoteczka do zębów.
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Oral-B Triumph 5000
z systemem monitorowania 
SmartGuide

•	Osobny, bezprzewodowy SmartGuide™ pomaga 
w osiągnięciu optymalnych nawyków czyszczenia 
zębów.

•	Delikatne działanie na zęby i dziąsła. Oferuje tryb 
pracy wrażliwej dla delikatnego czyszczenia 
obszarów wrażliwych i jest wyposażona w wizualny 
czujnik siły nacisku.

•	Obejmuje kielichowo każdy ząb zapewniając  
czyszczenie w 3D. 8800 ruchów oscylacyjnych  
i 40000 ruchów pulsacyjnych na minutę.

•	5 trybów pracy: 
Codzienne Czyszczenie, Wrażliwe Zęby, 
Polerowanie, Masaż, Głębokie Czyszczenie

•	Profesjonalny timer: 
2–minutowy profesjonalny timer – sygnalizacja  
co 30 sek. odmierzająca czas na każdy kwadrant

•	Innowacyjny system monitorowania siły nacisku.

•	Specjalna ładowarka z wygodnym i higienicznym 
pojemnikiem na 4 końcówki.

•	6 końcówek szczoteczki: 
1 FlossAction® 
1 Sensitive 
1 3D White 
1 Oral-B® Precision Clean 
1 Oral-B® Orthodontic 
1 Oral-B® Stages Power

•	Płyta DVD z instrukcją prawidłowego szczotkowania 
(2 rozdziały): 
1. Instrukcja szczotkowania zębów 
2. Prezentacja końcówek zapasowych Oral-B®

Oral-B Professional Care 3000

•	NOWOŚĆ Wizualny czujnik siły nacisku pomaga chronić 
dziąsła.

•	Delikatne działanie na zęby i dziąsła. Oferuje tryb pracy 
wrażliwej do delikatnego czyszczenia obszarów wrażliwych.

•	Obejmuje kielichowo każdy ząb zapewniając czyszczenie  
w 3D. 8800 ruchów oscylacyjnych i 40000 ruchów  
pulsacyjnych na minutę.

•	3 tryby pracy: 
Codzienne Czyszczenie, Wrażliwe Zęby i Polerowanie

•	Profesjonalny timer: 
2–minutowy profesjonalny timer – sygnalizacja co 30 sek. 
odmierzająca czas na każdy kwadrant

•	Specjalna ładowarka z wygodnym i higienicznym  
pojemnikiem na 4 końcówki.

•	7 końcówek szczoteczki: 
2 Precision Clean 
1 Sensitive 
1 ProBright 
1 Oral-B® Interspace 
1 Oral-B® Tongue Cleaner 
1 Oral-B® Interdental Cleaner

•	Płyta DVD z instrukcją prawidłowego szczotkowania  
(2 rozdziały): 
1. Instrukcja szczotkowania zębów 
2. Prezentacja końcówek zapasowych Oral-B®

NOWOŚĆ
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Oral-B Professional Care 500

•	Obejmuje kielichowo każdy ząb zapewniając czyszczenie w 3D.

•	7600 ruchów oscylacyjnych i 20000 ruchów pulsacyjnych  
na minutę.

•	Profesjonalny timer: 
2–minutowy profesjonalny timer – sygnalizacja co 30 sek.
odmierzająca czas na każdy kwadrant

•	Czujnik siły nacisku.

•	1 tryb prędkości.

•	Wskaźnik poziomu naładowania.

•	7 końcówek szczoteczki: 
- 2 Precision Clean 
- 1 Sensitive 
- 1 ProBright 
- 1 Oral-B® Interspace 
- 1 Oral-B® Tongue Cleaner 
- 1 Oral-B® Interdental Cleaner

•	Płyta DVD z instrukcją prawidłowego szczotkowania  
(2 rozdziały): 
1. Instrukcja szczotkowania zębów 
2. Prezentacja końcówek zapasowych Oral-B®

Oral-B Professional Care
Oxyjet + 3000

•	Oxyjet + 3000 zawiera końcówkę  
Professional Care 3000, która obejmuje 
kielichowo każdy ząb, zapewniając 
czyszczenie w 3D, wykonuje ruchy 
oscylacyjne z prędkością 8800 oraz ruchy 
pulsacyjne z prędkością 40000 na minutę.

•	Kompaktowy system irygatora wykorzystuje 
technologię mikropęcherzyków powietrza,  
które działają na bakterie odpowiedzialne za   
powstawanie płytki. Miesza powietrze z wodą,  
wytwarzając mikropęcherzyki powietrza.

•	W trakcie szczotkowania zębów uwalniane  
pęcherzyki powietrza zmniejszają w istotny  
sposób krwawienie dziąseł i liczbę bakterii  
kojarzonych z powstawaniem schorzeń dziąseł.

•	Filtr powietrza: 
Specjalnie zaprojektowany filtr oczyszcza 
powietrze wzbogacające wodę, która dociera  
do dyszy wylotowej.

•	Przełącznik dyszy umożliwia łatwe przełączanie  
palcem trybów strumienia rotacyjnego i liniowego:

- strumień rotacyjny: ruch spiralny został zaprojek- 
towany z myślą o ułatwieniu penetracji do obszaru 
poniżej linii dziąseł. Po ustawieniu dyszy na tryb 
strumienia rotującego zostaje włączona miniturbina 
powodująca rotację z prędkością 8000 obrotów  
na minutę. 
- strumień liniowy prosty: praca w trybie strumienia 
liniowego jest przeznaczona do punktowego  
czyszczenia wybranych miejsc i znajdujących się  
tam resztek pokarmowych. 
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•	Kompaktowy system irygatora wykorzystuje 
technologię mikropęcherzyków powietrza, 
które działają na bakterie odpowiedzialne  
za powstawanie płytki. Miesza powietrze  
z wodą wytwarzając mikropęcherzyki  
powietrza.

•	W trakcie szczotkowania zębów uwalniane 
pęcherzyki powietrza zmniejszają w istotny 
sposób krwawienie dziąseł i liczbę bakterii  
kojarzonych z powstawaniem schorzeń dziąseł.

•	Filtr powietrza: 
Specjalnie zaprojektowany filtr oczyszcza 
powietrze wzbogacające wodę docierającą  
do dyszy wylotowej.

•	Przełącznik dyszy umożliwia łatwe 
przełączanie palcem między trybami  
strumienia rotacyjnego i liniowego:

- strumień rotacyjny: ruch spiralny został  
zaprojektowany z myślą o ułatwieniu  
penetracji do obszaru poniżej linii dziąseł. 
Po ustawieniu dyszy na tryb strumienia 
rotującego zostaje włączona miniturbina 
powodująca rotację z prędkością 8000  
obrotów na minutę

- strumień liniowy prosty: 
praca w trybie strumienia liniowego jest 
przeznaczona do punktowego czyszczenia 
wybranych miejsc i znajdujących się tam  
resztek pokarmowych

Oral-B Precision Clean

Końcówki o specjalnym sposobie pracy

•	 Włókna Flexi-soft czyszczą  
efektywnie i delikatnie  
jednocześnie wszystkie  
powierzchnie zębów.

•	Zalecana dla wszystkich pacjentów.

Oral-B Floss Action

•	Wyjątkowe włókna Micropulse  
penetrują głęboko przestrzenie  
międzyzębowe pomagając  
w usunięciu płytki nazębnej.

•	Zalecana dla pacjentów  
wymagających szczególnie 
dokładnego oczyszczenia  
przestrzeni międzyzębowych.

Oral-B 3D White 

•	Specjalnie zaprojektowany  
kielich polerujący utrzymuje  
w swoim wnętrzu pastę  
i efektywnie usuwa przebarwienia 
wybielając zęby w naturalny sposób.

•	Zalecana dla pacjentów  
z widocznymi przebarwieniami,  
którzy pragną utrzymać  
naturalną biel zębów.

Oral-B Sensitive 

•	Posiada szczególnie miękkie  
włókna, delikatne dla dziąseł  
a efektywne w czyszczeniu.

•	Zalecana dla pacjentów  
z wrażliwymi dziąsłami, w tym: 
po zabiegach chirurgicznych,  
leczeniu periodontologicznym 
oraz niedawnym implantologicznym.

Oral-B Professional Care Oxyjet

Niebieskie włókna bledną w trakcie stosowania, wskazując na konieczność zmiany końcówki szczoteczki. Wszystkie przedstawione końcówki pasują  
do oscylacyjno-rotacyjnych szczoteczek elektrycznych Oral-B®
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Końcówki o specjalnym sposobie pracy

Oral-B Orthodontic 

Oral-B Interspace

•	Bezpieczne i efektywne w usuwaniu 
płytki i zmniejszaniu krwawienia dzią-
seł u pacjentów ortodontycznych.

•	Zalecane dla pacjentów z aparatami 
ortodontycznymi.

•	Specjalne włókna zaprojektowane  
w taki sposób, aby mogły wnikać 
głęboko i usuwać płytkę nazębną  
z trudno dostępnych obszarów.

•	Zalecane dla pacjentów z mostami, 
koronami i implantami.

Oral-B Oxyjet

•	Miesza powietrze z wodą  
wytwarzając mikropęcherzyki  
powietrza, które działają  
na bakterie odpowiedzialne  
za powstawanie płytki.

MANUALNE  
SZCZOTECZKI 
ORAL-BNiebieskie włókna bledną w trakcie stosowania, wskazując na konieczność zmiany końcówki szczoteczki. Wszystkie przedstawione końcówki pasują  

do oscylacyjno-rotacyjnych szczoteczek elektrycznych Oral-B®
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Precyzyjne włókna CrissCross® wnikają w przestrzenie 
międzyzębowe, rozbijając, unosząc i wymiatając 
stamtąd płytkę bakteryjną.

Standardowe szczoteczki z płasko przyciętymi włóknami 
czyszczą tylko powierzchnie zębów.

Oral-B® Pro-Expert® Oral-B® Pro-Expert Clinic Line Pro-Flex

W przeciwieństwie do standardowych szczoteczek do zębów z płasko przyciętymi 
włóknami, szczoteczka do zębów Oral-B® PRO-EXPERT® dociera w głąb przestrzeni 
międzyzębowych rozbijając, unosząc i wymiatając stamtąd płytkę bakteryjną.

- wnikają o 31% głębiej w obszary międzyzębowe*;
usuwają do 94% płytki bakteryjnej z obszarów 
międzyzębowych;
- znacząco zmniejszają stany zapalne dziąseł już 
po 4 tygodniach stosowania, nie wywierając przy 
tym negatywnego działania na szkliwo i dziąsła.

Precyzyjne włókna CrissCross®

Polecaj 
szczoteczkę 
Clinic Line Pro-Flex

*w porównaniu ze standardową szczoteczką z płasko przyciętymi włóknami

Niezależnie poruszające się boki główki 
szczoteczki z włóknami CrissCross® 
łatwo dostosowują się 
do anatomicznych kształtów zębów.

Miękkie, zaokrąglone na końcach włókna 
powodują mniej podrażnień dziąseł.
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Oral-B® Pro-Expert
Complete 7

Pomaga zachować 7 oznak zdrowia  
jamy ustnej. 

Dzięki specjalnej powierzchni do 
czyszczenia języka oraz włóknom 
stymulującym dziąsła oczyszcza zęby 
wzdłuż linii dziąseł, poprawia stan 
zdrowia dziąseł, usuwa z języka bakterie 
powodujące nieprzyjemny zapach z ust 
oraz pomaga usuwać przebarwienia.

Oral-B® Pro-Expert® Complete 7

Rekomenduj 
szczoteczkę do zębów 
Oral-B® PRO-EXPERT®

Włókna o zróżnicowanym przekroju 
Multisection Oral-B® Power Tip®czyszczą 
obszary trudno dostępne

Supermiękkie stymulatory dziąseł łagodnie 
czyszczą i masują dziąsła

Krawędź do czyszczenia języka ze specjalną 
 powierzchnią usuwa bakterie powodujące  
nieświeży oddech

Włókna Oral-B® Indicator®bledną w trakcie 
stosowania, wskazując na konieczność zmiany 
szczoteczki

Oral-B® Pro-Expert Clinic Line
Pro-Flex

Z włóknami Criss-Cross® i technologią 
elastycznych boków główki szczoteczki 
Pro-Flex.

Zapewnia największą efektywność 
w usuwaniu płytki bakteryjnej* 
pozostając jednocześnie łagodną dla 
dziąseł.

*w porównaniu z regularnym szczotkowaniem 
zwykłą szczoteczką manualną
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NICI DENTYSTYCZNE  
I POZOSTAłE PRODUKTY 
SPECJALISTYCZNE ORAL-B

Oral-B® Pro-Expert
Masagger

Oral-B® Pro-Expert
Antibacterial

Wyposażona jest w dwa 
rzędy specjalnych włókien 
masujących dziąsła. 

Klinicznie dowiedziono, że 
pomaga walczyć z paradontozą 
i zapaleniem dziąseł oraz 
pomaga poprawić  
stan dziąseł.

Jako jedyna na rynku 
wyposażona jest we włókna, 
które uwalniają jony srebra, 
pomagając zapobiegać 
rozwojowi bakterii obecnych 
na szczoteczce pomiędzy 
szczotkowaniami, w okresie 
do 3 miesięcy.*

*Włókna nie usuwają bakterii z 
jamy ustnej ani nie chronią przed 
chorobami. Zawsze czyść dokładnie 
szczoteczkę po każdym umyciu.

Oral-B® Pro-Expert
Delicate Enamel Care

Posiada specjalne, delikatne 
dla szkliwa i dziąseł 
EXTRAMIĘKKIE włókna, 
zapewniające usuwanie płytki 
bakteryjnej.
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•	Specjalna budowa włókna pozwala  
łatwo wsunąć nić między zęby.

•	Włókna nie strzępią się i nie przerywają 
dla Twojego bezpieczeństwa i komfortu.

•	Nić jest nawoskowana, co dodatkowo 
ułatwia wsuwanie jej między zęby.

•	Wytrzymała, z technologią zwiększonej 
odporności na strzępienie.

•	Zapewnia dodatkowe możliwości 
usuwania płytki bakteryjnej  
z okolic dziąsła brzeżnego.

•	Siatka nylonowych, rozciągliwych  
włókien, które budują nić, rozciąga się  
i kurczy, aby lepiej docierać do trudno 
dostępnych miejsc.

•	Podzielona jest na odcinki,  
aby ułatwić dozowanie.

•	Satynowe wykończenie sprawia, 
że nić łagodnie działa na dziąsła  
i jest delikatna w dotyku.

•	Łatwo wsunąć ją między zęby,  
dzięki czemu dociera do najtrudniej 
dostępnych miejsc.

•	Nić jest wygodna w użyciu,  
nawet kiedy jest mokra.     

Oral-B EssentialFloss®

Oral-B Clinic Line Floss

Oral-B UltraFloss®

Oral-B SatinFloss®

•	Usztywniona końcówka pozwala  
dotrzeć pod przęsła mostów  
i aparatów ortodontycznych.

•	Miękka nić oczyszcza okolice mostów  
i aparatów oraz duże przestrzenie 
międzyzębowe.

•	Nić standardowa pomaga usunąć  
osad poniżej linii dziąseł.

Oral-B SuperFloss®

Oral-B Interdental 

•	System czyszczący zastoso-
wany w szczoteczce Oral-B® 
Interdental pozwala  
skutecznie docierać  
do trudno dostępnych 
powierzchni wokół mostów 
i aparatów ortodontycznych 
oraz do większych  
powierzchni międzyzębowych.

•	Dzięki odchylonej pod kątem 
główce oraz wymiennym 
końcówkom system Oral-B® 
Interdental pozwala utrzymy- 
wać zęby w czystości i zdrowiu.

Oral-B Interdental 
wymienne końcówki

•	Wzmocniony druciany rdzeń zapewnia 
trwałe osadzenie szczotek i większą 
stabilność użytkowania.

•	Przejrzyste oznakowanie kolorystyczne 
ułatwia wybór odpowiedniego rozmiaru.
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Płyn do płukania jamy ustnej
Oral-B Pro-Expert
Kompleksowa Ochrona

Płyn do płukania jamy ustnej
Oral-B Pro-Expert
Clinic Line

•	Pomaga zapobiegać próchnicy.

•	Zwalcza kamień nazębny.

•	Pomaga chronić przed chorobami 
dziąseł.

•	Chroni przed bakteriami.

•	Czyści trudno dostępne powierzchnie 
jamy ustnej.

•	Odświeża oddech.

•	Zawiera 0,07% chlorku 
cetylopirydyny (CPC)

•	Pomaga eliminować bakterie 
związane z płytką bakteryjną 
i zapaleniem dziąseł

Oral-B Orthodontic

Oral-B Denture

•	Dla pacjentów ze stałymi aparatami  
ortodontycznymi.

•	Dwa krótsze środkowe rzędy skutecznie czyszczą 
wszystkie elementy stałego aparatu  
ortodontycznego.

•	Mniejsza główka dla łatwiejszego dostępu.

•	Wyjątkowa szczoteczka do protez z dwustronną główką 
o podwójnej sile czyszczącej, która skutecznie czyści 
powierzchnie protez.

•	Twardsza, płaska część do czyszczenia zewnętrznej 
powierzchni.

•	Miękka, piramidalna część do czyszczenia wewnętrznej 
powierzchni.
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PASTY DO ZĘBóW

Kleje blend-a-dent do mocowania protez

•	Super mocny klej do mocowania protez zębowych utrzymuje protezę na miejscu przez cały dzień.

•	Tworzy cienką, miękką warstwę między protezą i podniebieniem.

•	Chroni błonę śluzową jamy ustnej i zapobiega gromadzeniu się resztek jedzenia między dziąsłami 
a protezą, aby zapewnić pewność siebie podczas jedzenia, picia i rozmów.

•	Dzięki klejowi blend-a-dent możesz śmiać się bez obaw.

•	Dostępne są trzy warianty produktu: 
- o delikatnym miętowym smaku, 
- o smaku mocnej mięty, 
- bez substancji koloryzujących i zapachowych.

blend-a-dent Extra Stark 

•	o oryginalnym smaku

•	zapewnia długotrwały efekt świeżości 
przez cały dzień.

blend-a-dent Extra Stark Frisch 

•	większa świeżość

•	zapewnia uczucie chłodu i świeżości  
w jamie ustnej.

blend-a-dent Extra Stark Neutral 

•	preparat neutralny – bez substancji 
koloryzujących i smakowych, 

•	daje poczucie naturalności przy noszeniu 
protez.
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Stabilizowany związek cyny i fluoru ma unikatowe podwójne działanie antybakteryjne.

Stabilizowany związek cyny i fluoru wykazuje działanie bakteriobójcze, zabijając wiele bakterii. Ponadto dzięki 
działaniu bakteriostatycznemu hamuje produkcję większej ilości toksyn. To podwójne działanie antybakteryjne 
sprawia, że pasta ze stabilizowanym związkiem cyny i fluoru w porównaniu z inną pastą skuteczniej zapobiega pro-
blemom z dziąsłami oraz tworzeniu się płytki bakteryjnej i zapewnia większą ochronę przed ich występowaniem.

Stabilizowany związek cyny i fluoru: rozwiązanie na miarę XXI wieku dla pacjentów z chorobami dziąseł.

•  Zwalcza bakterie kojarzone z biofilmem i chorobami dziąseł 1

• Pomaga zapobiegać tworzeniu się kamienia nazębnego 2

• Blokuje działanie erozyjnych kwasów pochodzących z pożywienia 3

• Ma działanie przeciwpróchnicowe i wzmacnia szkliwo 4

Odniesienia:
1. Ramji N., Baig A., He T., i in. Długotrwałe działanie antybakteryjne nowej pasty do zębów ze stabilizowanym fluorkiem cyny zawierającej heksametafosforan sodu. 
Compend Contin Dent EDUC. 2005, 26 (9 suppl 1) :19-28. 2. White D.J., Cox E.R., Suszcynskymeister E.M., i in. Badania in vitro skuteczności wybielającej pasty do zębów 
z heksametafosforanem sodu w przeciwdziałaniu tworzenia się kamienia nazębnego. J Clin Dent. 2002, 13:33-37.  3. Data on file, P&G. 4. Faller R.V., Eversole S.L., Yan J. 
Potencjał przeciwpróchniczy pasty do zębów zawierającej stabilizowany fluorek cyny. Am J Dent. 2010; 23 Spec. No. B: 32B-38B. 5, 6. Dane w aktach P&G.

Wyniki badań klinicznych.

Unikatowy stabilizowany związek cyny i fluoru, sprawdzony w wielu badaniach klinicznych, teraz dostępny 
w blend-a-med Clinic Line.

Przełomowy stabilizowany związek cyny i fluoru redukuje 
i pomaga zapobiegać problemom z dziąsłami w 4 tygodnie.

W bakteriach występujących w płytce nazębnej cały 
czas zachodzi metabolizm, w wyniku którego powstają 

toksyny wywołujące stany zapalne dziąseł.

Pasta zawierająca stabilizowany związek cyny i fluoru nie tylko niszczy 
bakterie, ale też dzięki swoim właściwościom bakteriostatycznym, 

hamuje wytwarzanie toksyn o charakterze zapalnym 
przez te bakterie, które przetrwały.

PO STOSOWANIU STABILIZOWANEGO 
ZWIąZkU cyNy I fLUOrU  O PODWÓJNyM 

DZIAŁANIU ANTyBAkTEryJNyM
BEZ  STOSOWANIA

Stopień poprawy pod względem liczby 
punktów krwawienia
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blend-a-med Clinic Line Ochrona Dziąseł Triclosan

Poprawa o 62% pod względem 
liczby punktów krwawienia 
po 2 miesiącach5

blend-a-med Clinic Line Ochrona Dziąseł Triclosan

Powierzchnia pokryta płytką bakteryjną  (%)
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Przed Po szczotkowaniu

Przed zastosowaniem
Po zastosowaniu  

blend-a-med PRO-EXPERT CLINIC LINE

Stabilizowany związek cyny i fluoru: 
Rozwiązanie na miarę XXI wieku 
dla pacjentów z problemami dziąseł.

24-godzinne cyfrowe obrazowanie płytki bakteryjnej

Badania kliniczne wykazały, że blend-a-med Pro-Expert oferuje istotną ochronę przed  
występowaniem zapaleń dziąseł, które stanowią jedną z kluczowych przyczyn recesji dziąseł. 

>  Zwalcza szerokie spektrum bakterii związanych z powstawaniem płytki nazębnej  
oraz z chorobami dziąseł.

>  Zapobiega procesom adhezji i kohezji bakterii przez zmniejszenie lepkości płytki.

bakterie

egzopolisacharydy

powierzchnia 
zęba sześciometafosforan 

sodu

rEDUkUJE I POMAGA ZAPOBIEGAĆ 
PrOBLEMOM Z DZIąSŁAMI W 4 TyGODNIE 

ABy PrZErWAĆ cykLIcZNIE NAWrAcAJącE 
ZAPALENIE DZIąSEŁ

LIPIEC 2010 LIPIEC 2011STYCZEŃ 2011

STYCZEŃ 2012 STYCZEŃ 2013LIPIEC 2012

KLINICZNIE UDOWODNIONA REDUKCJA PROBLEMÓW Z DZIĄSŁAMI
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blend-a-med Pro-Expert Clinic Line Ochrona Dziąseł

blend-a-med Pro-Expert Clinic Line Ochrona przed nadwrażliwością

•	Redukuje i pomaga zapobiegać problemom z dziąsłami w 4 tygodnie

•	Zawiera rewolucyjny stabilizowany związek cyny i fluoru

•	Zapewnia dwojakie działanie antybakteryjne

Pomaga zwalczać bolesną nadwrażliwość zębów i zapobiegać jej nawrotom.

blend-a-med Pro-Expert Clinic Line Regeneracja Szkliwa

Regeneruje* szkliwo w ciągu 2 tygodni.
*Przywracanie zawartości minerałów.
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ORAL-B
DLA DZIECI

blend-a-med Pro-Expert Kompleksowa Ochrona

Pomaga zapobiegać próchnicy i zwalczać problemy z dziąsłami, 
usuwa płytką nazębną i przebarwienia powierzchniowe, pomaga 
zapobiegać powstawaniu kamienia nazębnego i nadwrażliwości 
oraz odświeża oddech. 

To wszystko możliwe jest dzięki innowa cyjnej formule, w której 
połączono fluor i cynę w system zwany Fluoristanem z cynkiem  
i systemem krzemionki.

Z uwagi na swoje właściwości pasta ta otrzymała tytuł  
„Wybór Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego”.  
Dostępna w dwóch smakach: Ekstra Świeżość  
oraz Łagodna Mięta.
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Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa elektrycznej i manual-
nej szczoteczki do zębów dla dzieci.
Grossman, E. and Proskin, H. J. Am. Dental Assoc., 1997; 128: 469-474.

Porównanie skuteczności i bezpieczeństwa elektrycznej i manual-
nej szczoteczki do zębów dla dzieci.
Grossman, E. and Proskin, H. J. Am. Dental Assoc., 1997; 128: 469-474.

Badania dzieci

Cele
Celem tych badań było porównanie 
skuteczności i bezpieczeństwa szczoteczki 
Braun Oral-B dla dzieci i zwykłej, manualnej 
dziecięcej szczoteczki do zębów,  
u ochotników w wieku od 8 do 12 lat.  
Badania porównywały również usuwanie 
płytki bakteryjnej przez  dwie szczoteczki  
na uzębieniu mlecznym jak i stałym.

Projekt
Były to randomizowane, jednorazowe  badania.

Materiały i metody
Trzydzieści dwoje dzieci  w wieku od 8 do 12 lat przeszło 
przez badania. Ochotnicy mieli minimum cztery stałe 
zęby trzonowe, a średni globalny indeks płytki bakteryjnej 
pomiędzy 10-25 % w całej jamie ustnej. Wszyscy uczestnicy 
dostali ustne i pisemne instrukcje, jak używać szczoteczki. 
Następnie podzielono dzieci na dwie grupy: jedna miała 
stosować szczoteczkę Braun Oral-B dla dzieci; druga – 
standardową, manualną dziecięcą szczoteczkę.  
Każde dziecko przeszło gruntowną profilaktykę jamy  
ustnej, a następnie nie stosowało żadnych zabiegów  
z zakresu higieny jamy ustnej przez 24 godziny.  
Uczestnicy pod nadzorem myli zęby przydzieloną 
szczoteczką przez 2 minuty, używając pasty Colgate Junior. 
Poziom płytki nazębnej z całej buzi oraz z policzkowej  
i językowej powierzchni zębów był zbadany przed i po 
umyciu zębów przez dzieci, poprzez zastosowanie Global 
Plaque Index (Globalny Indeks Płytki Bakteryjnej). Ruszające 
się zęby mleczne były usunięte. Po wyszorowaniu miękkich 
jak i twardych tkanek, jamy ustne dzieci zostały zbadane 
pod kątem podrażnień. Po 7 dniach  zwykłej higieny jamy 
ustnej ochotnicy zmienili szczoteczki i zostali ponownie 
poinstruowani, jak ich używać. Następnie powtórzyli badanie 
opisane powyżej. Usuwanie płytki bakteryjnej za pomocą 
tych dwóch szczoteczek porównano za pomocą analizy  
statystycznej – kowariancji. Zmniejszenie ilości płytki bak-
teryjnej po dwóch minutach mycia szczoteczką Braun Oral-B 
dla dzieci było znacznie większe niż to osiągnięte ze zwykłą 
szczoteczką do zębów(p<0,0001), jak widzimy na wykresie 

Badania dzieci

numer 1. Ten efekt był istotny zarówno w całej jamie 
ustnej(65.4% vs. 41.8% zmniejszenia) jak i dla zębów 
przednich, tylnych oraz ich powierzchni policzkowych 
i językowych(p<0.0001%). Różnice pomiędzy dwiema 
grupami były takie same, niezależnie od strony  
i badanej lokalizacji, w zakresie różnicy od 20.4%  
na powierzchni policzkowej do 26.1%  
na powierzchni językowej, na korzyść Braun Oral-B 
dla dzieci. 
Nie było znaczącej różnicy w stosunku do ilości 
płytki bakteryjnej usuniętej z zębów mlecznych  
w porównaniu z zębami stałymi ( wykres 2), jednak 
ilość płytki bakteryjnej była zdecydowanie mniejsza 
w tych typach uzębienia, które myto szczoteczką 
Braun Oral-B dla dzieci (p<0,0001). Obie szczoteczki 
okazały się bezpieczne.  
Nie ma też dowodów na ścieranie miękkich lub  
twardych tkanek w żadnej z grup.

Komentarz kliniczny
Dzieci mogą mieć słabe zdolności manualne, jak 
również problemy z czyszczeniem wszystkich  
powierzchni jamy ustnej. Dlatego przewiduje się,  
że elektryczne szczoteczki do zębów byłyby szcze-
gólnie wskazane w celu usuwania płytki bakteryjnej 
u dzieci. Wyniki badań potwierdzają hipotezę, która 
przejrzyście obrazuje, iż Braun Oral-B dla dzieci  
usuwa znacznie więcej płytki bakteryjnej  
ze wszystkich obszarów jamy ustnej niż zwykła 
manualna dziecięca szczoteczka do zębów.
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1   Usuwanie płytki bakteryjnej z różnych stron 2    Usuwanie płytki bakteryjnej zarówno w uzębieniu 
mlecznym jak i stałym

Zmniejszenie (%)  w Global Plaque Index  
po dwóch minutach szczotkowania
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Oral-B Advance Power Kids 950TX Oral-B Stages Power Refill

•	5600  oscylacyjno-rotacyjnych  
obrotów na minutę

•	Muzyczny zegar, po jednej minucie 
mycia zębów zaczyna grać jedną  
z 16 melodyjek

•	Jedna główka do czyszczenia zębów 

•	Dostępna w kolorze niebieskim  
i żółtym

•	Do młodych zębów

•	Mniejsze końcówki i specjalne włókna 
zapewniają delikatne, superłagodne 
działanie szczotkujące dostosowane 
szczególnie do małych rozmiarów 
zębów i jamy ustnej dzieci.

•	Zalecana dla dzieci od 3 roku życia.

Pasta do zębów Oral-B Stages

•	Unikalna, miękka główka pomaga 
chronić delikatne dziąsła przed  
podrażnieniami.

•	Włókna Baby-soft delikatnie  
oczyszczają i masują dziecięce  
zęby i dziąsła.

•	Antypoślizgowy uchwyt  
z podparciem dla kciuka  
zaprojektowany jest dla wygody  
ręki rodzica.

•	Unikalna, miękka główka pomaga 
chronić delikatne dziąsła 
przed podrażnieniami.

•	Małe włókna Power Tip 
zaprojektowano dla oczyszczania  
trudno dostępnych zębów tylnych.

•	Wygodny uchwyt ułatwia dzieciom 
naukę szczotkowania.

Oral-B Stage 1:  
Dla dzieci w wieku od 2 miesięcy do 2 lat.

Oral-B Stage 2:  
Dla dzieci w wieku od 2 do 4 lat.

•	Unikalna, miękka główka  
pomaga chronić delikatne  
dziąsła przed podrażnieniami.

•	Włókna zaprojektowano i ułożono  
tak, by dokładnie obejmowały  
i czyściły zęby.

•	Zwężająca się główka z włóknami 
Power Tip pomaga dzieciom  
docierać do zębów tylnych.

•	Unikalna, miękka główka  
pomaga chronić delikatne  
dziąsła przed podrażnieniami.

•	Włókna CrissCross wnikają  
w przestrzenie międzyzębowe,  
a delikatnie rozszerzane  
włókna masują dziąsła.

•	Włókna Power Tip pomagają  
docierać do zębów tylnych.

Oral-B Stage 3:  
Dla dzieci w wieku od 5 do 7 lat.

Oral-B PRO-EXPERT CrossAction:
Dla dzieci w wieku od 8 lat.




