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Antyseptyka i podrażnienia jamy ustnej

4

EludrilCLASSIC
Elugel
ArthrodontCLASSIC

Antyseptyka i podrażnienia jamy ustnej
EludrilCLASSIC
Płyn do płukania jamy ustnej
EludrilCLASSIC, dzięki unikalnej formule, może być stosowany:
- przy podrażnieniu i zaczerwienieniu dziąseł
- do pielęgnacji w różnych stanach podrażnienia jamy ustnej
- w czasie dyskomfortu związanego z usuwaniem złogów
nazębnych
- przy podrażnieniu dziąseł związanym z noszeniem protez
Sposób użycia:
Należy odmierzyć za pomocą dołączonej miarki 15 ml
płynu do płukania jamy ustnej EludrilCLASSIC
i uzupełnić ciepłą wodą do poziomu górnej kreski.
Płukać jamę ustną 2 – 3 razy dziennie małymi porcjami,
aż do wyczerpania miarki.
Zaleca się stosowanie płynu do płukania jamy ustnej
EludrilCLASSIC przez okres 2 tygodni.
Opakowanie:
Koncentrat do rozcieńczania
butelka 200 ml, 500 ml
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Elugel
Żel stomatologiczny

Elugel – antyseptyczny żel stomatologiczny może być stosowany:
- wspomagająco w wyjątkowych stanach higieny jamy ustnej
- do pielęgnacji przy podrażnieniach związanych z noszeniem protez
Elugel – żel stomatologiczny dzięki swojej formule wspomaga:
- utrzymanie rygorystycznej higieny jamy ustnej
- redukcję płytki nazębnej i łagodzi zaczerwienienie dziąseł
- znoszenie dyskomfortu związanego z podrażnieniem dziąseł
Sposób użycia:
Nanosić żel miejscowo za pomocą palca lub bardzo miękkiej szczoteczki
Elgydium Clinic 7/100 na wrażliwe miejsca, przez okres 7 do 14 dni.
Opakowanie:
tuba 40 ml

Pasta do zębów
na podrażnione
dziąsła

ArthrodontCLASSIC

Problemy z dziąsłami są najczęściej spowodowane gromadzącą się
płytką nazębną oraz kamieniem nazębnym na granicy zębów i dziąseł.
Tworząca się płytka nazębna i kamień nazębny powodują wytwarzanie
substancji drażniących, które wywołują obrzęk i krwawienie z dziąseł.
Wskazania:
pasta ArthrodontCLASSIC jest szczególnie polecana osobom
z wrażliwymi dziąsłami, które mają tendencję do obrzęków i krwawienia.
Dzięki obecności Enoxolonu, substancji o właściwościach łagodzących,
pasta ArthrodontCLASSIC poprawia kondycję podrażnionych dziąseł
i zwiększa komfort szczotkowania.
Sposób użycia:
Szczotkujemy zęby 2-3 razy dziennie po posiłku. Pasta ArthodontCLASSIC
może być również stosowana w formie masażu opuchniętych dziąseł.
Pasty nie należy stosować u dzieci poniżej 6 roku życia.
Opakowanie:
tubka 50 ml
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Higiena w szczególnych stanach jamy ustnej

Fluorinol®

Fluorinol® (aminofluorek 2-giej
generacji) substancja, która szybko
i intensywnie wbudowuje się w
szkliwo powodując jego remineralizację, wzmacniając i chroniąc
zęby przed próchnicą.

Pulweryzowany
dwuwęglan sodu
Pulweryzowany dwuwęglan sodu,
poddany procesowi rozdrobnienia
powoduje bardzo delikatne
polerowanie szkliwa połączone
z głębokim oczyszczaniem.
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Podrażnione dziąsła
Łagodne wybielanie
Wrażliwe zęby
Ochrona przed próchnicą zębów u dorosłych
Ochrona przed próchnicą zębów u dzieci

Podrażnione dziąsła
Elgydium Anti-plaque
Antybakteryjna pasta
do zębów
Antybakteryjna pasta do zębów
Elgydium Anti-plaque jest
szczególnie polecana:
- przy podrażnieniu i zaczerwienieniu
dziąseł
- w paradontozie (zmiany tkanek
podtrzymujących zęby)
- w zapobieganiu próchnicy poprzez
zmniejszenie ilości bakterii
znajdujących się w płytce nazębnej
- w stanach nadmiernego odkładania
się kamienia nazębnego
- po usuwaniu kamienia (skalingu)
Sposób użycia:
Szczotkować zęby, używając
antybakteryjną pastę do zębów
Elgydium Anti-plaque, przynajmniej
2 razy dziennie po posiłkach i przed
snem przez 2 – 3 minuty.
Opakowanie:
tuba 75 ml (100 g)
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Parodium
Żel łagodzący do
wrażliwych dziąseł
Parodium – żel do higieny
jamy ustnej, zawiera
składniki, które przyśpieszają
eliminację płytki bakteryjnej
oraz zapobiegają jej
odbudowie.
Rheum Palmatum w
formie wyciągu, zawarte
w Parodium, posiada
właściwości łagodzące,
dzięki czemu zmniejsza
zaczerwienienie dziąseł.
Parodium posiada formę żelu bardzo dobrze
przylegającego do powierzchni dziąseł, co
pozwala na właściwe działanie składników po
nałożeniu na wrażliwe dziąsła.
Zawarte w Parodium składniki:
- łagodzą zaczerwienienie i podrażnienie dziąseł
- zmniejszają krwawienie z dziąseł
- łagodzą nieświeży oddech (halitosis)
Sposób użycia:
Nanosić żel na zaczerwienione dziąsła za pomocą
palca, lub bardzo miękkiej szczoteczki do zębów
Elgydium Clinic 15/100, trzy razy dziennie przez
okres jednego tygodnia.
Opakowanie:
tuba 50 ml

Elgydium Anti-plaque
Antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej
Elgydium antybakteryjny płyn do płukania jamy ustnej o smaku
owoców cytrusowych, zapewnia świeży oddech i utrzymuje
w równowadze naturalną florę bakteryjną w jamie ustnej. Nie zawiera
cukru, który sprzyja próchnicy. Do codziennej higieny jamy ustnej.
Sposób użycia:
Za pomocą dołączonej miarki odmierzyć 15 ml płynu.
Płukać jamę ustną przez 30 sekund nierozcieńczonym płynem
po każdym szczotkowaniu zębów. Nie płukać wodą. Nie połykać.
Nie stosować u dzieci poniżej 12. roku życia.
Opakowanie:
butelka 500 ml
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Przeciw przebarwieniom

Elgydium Pasta Przeciw Przebarwieniom
Elgydium pasta przeciw przebarwieniom

Elgydium pasta przeciw przebarwieniom dzięki unikalnej wysoce polerującej
formule usuwa przebarwienia szkliwa spowodowane piciem kawy, herbaty,
czerwonego wina, paleniem tytoniu. Poleruje powierzchnię szkliwa nie uszkadzając
jego struktury. Powierzchnia zębów staje się gładka i lśniąca.
Elgydium pasta przeciw przebarwieniom zawiera oryginalne połączenie składników
mineralnych i roślinnych zapewniających delikatne polerowania szkliwa. Zawiera
również Fluorinol, opatentowany przez firmę Pierre Fabre związek fluoru, silnie
wiążący się z powierzchnią szkliwa zapewniając skuteczną jego remineralizację.
Miętowy smak zapewnia uczucie świeżości po szczotkowaniu.
Elgydium pasta przeciw przebarwieniom pieni się w małym stopniu, aby wzmocnić
efekt doczyszczający i polerujący.
Wskazania do stosowania:
Przebarwienia szkliwa (spowodowane spożywaniem niektórych pokarmów
lub paleniem tytoniu, piciem kawy), które są trudne do usunięcia przy pomocy
tradycyjnych past wybielających. Do stosowania u dorosłych i młodzieży
w wieku powyżej 12 lat.
Sposób użycia:
Należy stosować dwa razy w tygodniu, po posiłku, zamiast tradycyjnej pasty do
zębów. W celu podtrzymania efektów doczyszczających pastą Elgydium przeciw
przebarwieniom, można stosować pastę Elgydium Wybielającą.
Opakowanie:
tuba 30 ml
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Łagodne wybielanie

Elgydium Pasta Wybielająca
Elgydium pasta wybielająca
Elgydium pasta wybielająca zawiera wysoko rozdrobnione cząstki dwuwęglanu
sodu oraz składnik roślinny w postaci porostu islandzkiego. Dzięki połączeniu
dwóch skutecznych składników Elgydium pasta wybielająca penetruje nawet
najmniejsze szczeliny szkliwa, łagodnie polerując i głęboko doczyszczając szkliwo.
Stosowana codziennie Elgydium pasta wybielająca pomaga usuwać przebarwienia
zębów spowodowane spożywaniem niektórych potraw oraz paleniem papierosów.
Elgydium pasta wybielająca polecana jest także po profesjonalnym wybielaniu
zębów, aby podtrzymać efekty wybielania.
Wskazania do stosowania:
– usuwanie zewnątrzpochodnych przebarwień szkliwa np. u palaczy
– wzmocnienie efektu wybielania
– po zabiegach piaskowania
– bezpieczna w codziennym użyciu nawet u młodzieży
Sposób użycia:
Zalecamy szczotkowanie po każdym posiłku, nanosząc pastę na
suchą szczoteczkę
Opakowanie:
tuba 75 ml
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Wrażliwe zęby

Elgydium Sensitive
Pasta do zębów wrażliwych
Skład:
Fluorinol 1250 ppm F - (aminofluorek
2-giej generacji).
Pasta Elgydim Sensitive w codziennym
stosowaniu zapobiega nawrotom
nadwrażliwości zębiny. Zawarte
w paście składniki chronią
przed nadmiernym odkładaniem
płytki nazębnej. Posiada formę
rozpuszczalnego żelu.
Stosowanie:
Szczotkujemy zęby 3 razy dziennie
za pomocą szczoteczki Elgydium
Clinic 15/100.
Opakowanie:
tuba 75 ml
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Sensigel
Żel łagodzący do zębów
wrażliwych

Skład: Fluorinol 1500 ppm F - (aminofluorek
2-giej generacji), Azotan potasu 5%.
Właściwości: Sensigel powoduje szybką
i odczuwalną redukcję nadwrażliwości zębiny
już od pierwszego dnia stosowania.
Wskazania: Okresy zaostrzenia nadwrażliwości
np. po skalingu, po zabiegach polerownia
korzeni oraz po zabiegach wybielania zębów.
Preparat znajduje zastosowanie
w czasie leczenia ortodontycznego.
Stosowanie: Żel nanosimy na wrażliwe zęby
szczoteczką Elgydium Clinic 15/100, 3 razy
dziennie przez okres 1 miesiąca. Nie płuczemy.
Opakowanie:
tuba 50 ml

Ochrona przed próchnicą zębów u dorosłych
Elgydium płyn do płukania
Płyn do płukania jamy ustnej
z fluorem - ochrona szkliwa
Elgydium płyn do płukania jamy ustnej z
fluorem zawiera uzupełniające się składniki:
Fluorinol 250 ppm F - (aminofluorek 2-giej
generacji), który remineralizuje szkliwo,
oraz syliglikol, który chroni
szkliwo przed przyleganiem bakterii, oraz
zapobiega tworzeniu płytki nazębnej.
Wskazania: Codzienna ochrona zębów
wrażliwych oraz ochrona przed próchnicą.
Opakowanie:
butelka 200 ml

Elgydium
Przeciwpróchnicowa
Przeciwpróchnicowa
pasta do zębów
zawierająca aminofluorek
fluorinol
Skład: Pasta do zębów o smaku
miętowym, zawiera: 1500 ppm F w postaci aminofluorku i syliglikol.
Działanie: Pasta do zębów
zapobiegająca próchnicy. Aminofluorek
tworzy warstwę na powierzchni szkliwa,
która chroni zęby przed działaniem
kwasów. W przypadku wczesnych
zmian próchniczych, rozpoczynających
się pod powierzchnią szkliwa, pobudza
proces remineralizacji szkliwa.
Syliglikol tworzy ochronną warstwę
na powierzchni szkliwa, zapobiegając
adhezji bakterii.
Wskazania: Ochrona zębów przed
próchnicą.
Opakowanie:
tuba 75 ml
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Ochrona przed próchnicą zębów u dzieci

Elgydium Kids
Przeciwpróchnicowe pasty do zębów mlecznych dla dzieci 2 – 6 lat
Skład: Fluorinol 250 ppm F - (aminofluorek 2-giej generacji).
Pasty Elgydium Kids do zębów mlecznych zawierają w swoim składzie
syliglikol (kopolimer dimetikonu), który utrudnia kolonizację bakterii na
powierzchni szkliwa. Posiadają formę żelu, dostępne są w dwóch smakach:
MALINOWO – TRUSKAWKOWYM i MIĘTOWO - TRUSKAWKOWYM
Stosowanie: Szczotkujemy zęby 3 razy dziennie, ilością pasty wielkości małego
ziarnka grochu.
Opakowanie:
tuba 50 ml
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Elgydium Junior
Elgydium Junior Bubble – przeciwpróchnicowa pasta do zębów 7 – 12 lat
Elgydium Junior – pasta do zębów stałych o smaku gumy do żucia, lepsza ochrona
zębów stałych przed próchnicą u dzieci w wieku 7 – 12 lat.
Pasta Elgydium Junior w formie żelu, zawiera aminofluorek Fluorinol w dawce 1000
ppm F-, niezbędny do skutecznej ochrony szkliwa zębów stałych przed próchnicą.
Zawarty w paście aminofluorek jest wiązany przez szkliwo zębów stałych znacznie
szybciej i mocniej już od 1. minuty szczotkowania. Dodatkowo pasta Elgydium Junior
zawiera składnik tworzący na powierzchni szkliwa warstwę zabezpieczającą. Dzięki
niej fluor zatrzymywany jest dłużej na powierzchni szkliwa, chroniąc zęby nawet po
szczotkowaniu.
Wskazania do stosowania:
- ochrona przed próchnicą zębów stałych u dzieci w wieku 7 – 12 lat
- codzienna higiena zębów stałych i mlecznych
Opakowanie:
tuba 50 ml

Elgydium Junior

Ochrona szkliwa
Płyn do płukania jamy ustnej dzieci 7 – 12 lat
Elgydium Junior płyn do płukania jamy ustnej zawiera dwa
uzupełniające się składniki: Fluorinol 250 ppm F- (aminofluorek
2-giej generacji), który remineralizuje szkliwo oraz syliglikol,
który chroni szkliwo przed przyleganiem bakterii.
Wskazania: Płyn zalecany dla dzieci od 6. roku życia do codziennej
ochrony zębów przed próchnicą.
Opakowanie:
butelka 500 ml
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Podrażnienia w jamie ustnej

Chlorek
Cetalkonium

Chlorek cetalkonium jest szeroko
stosowany ze względu na działanie
antyseptyczne. Wykazuje dużą
skuteczność wobec bakterii Gram+
oraz Gram–.

Wyciąg z rumianku
Wyciąg z rumianku posiada właściwości
łagodzące i regenerujące.
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Pansoral – ortodontyczny żel łagodzący
Pansoral – żel na ząbkowanie

Podrażnienia w jamie ustnej

Pansoral – ortodontyczny żel łagodzący
Łagodzi podrażnienia podczas noszenia
aparatów ortodontycznych
Właściwości: Pansoral – ortodontyczny żel łagodzący jest szczególnie polecany
dla osób noszących stałe aparaty ortodontyczne. Żel może być stosowany
w stanach podrażnień błony śluzowej. Dzięki aktywnym składnikom (chlorek
cetalkonium oraz rumianek) poprawia stan błony śluzowej.
Sposób użycia:
Niewielką ilość żelu należy nałożyć na umyty opuszek palca
i delikatnie wmasować w podrażnione miejsce. Żel może być stosowany tak
często, jak jest to konieczne.
Opakowanie:
tuba 15 ml
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Pansoral – żel na ząbkowanie
Żel do masażu dziąseł dla niemowląt
Właściwości: Pansoral – żel na ząbkowanie zawiera 2 uzupełniające się składniki
o właściwościach łagodzących (rumianek oraz prawoślaz lekarski). Jest szczególnie
polecany wspomagająco przy dolegliwościach u niemowląt, związanych
z wyrzynaniem zębów.
Sposób użycia:
Niewielką ilość żelu należy nałożyć na umyty opuszek palca i delikatnie wmasować w
okolicy wyrzynających się zębów u dziecka. Żel może być stosowany tak często, jak
jest to konieczne.
Opakowanie:
tuba 15 ml
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Szczoteczki i akcesoria

Zaokrąglone końcówki włókien
nie powodują uszkodzeń dziąseł

Niezaokrąglone końcówki włókien
mogą powodować uszkodzenia dziąseł

Profesjonalna
technologia
Włókna w szczoteczkach Elgydium
i Elgydium Clinic są zrobione
z Tynex®. Mają zaokrąglone
końcówki i nie powodują podrażnień.
Ponadto szczoteczki Elgydium
i Elgydium Clinic posiadają
ergonomiczny kształt oraz
ochronne nakładki, które są
niezbędne w podróży.

22

Dla dorosłych
Specjalistyczne
Dla dzieci
Nici dentystyczne
Międzyzębowe

Szczoteczki i akcesoria

Cienka
zaokrąglona
główka ułatwia
szczotkowanie

KRÓTKIE WŁÓKNA:
- czyszczą
powierzchnię
szkliwa

Mikrogumki na
włóknach polerują
powierzchnię
szkliwa

DŁUGIE WŁÓKNA:
- czyszczą
przestrzenie
międzyzębowe
- masują dziąsła

Miękka
Średnia
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Dostępne twardości

Równe włókna
połączone
z klasycznym
kształtem

Krótsze środkowe
włókna lepiej
czyszczą zęby
z aparatami
ortodontycznymi

Powierzchnia
do czyszczenia
języka na
spodzie główki

Rączka
> Ergonomiczny
kształt

Różna długość
włókien
Po złożeniu
główka jest zawsze chroniona

Ochronna nakładka
> Niezbędna
w podróży

Ort
ho
po
cke
t

Włókna w
układzie „X”
zapewniają o
30% większą
skuteczność
czyszczenia
płytki nazębnej

Włókna Tynex®
> Zaokrąglone włókna
nie powodują
podrażnień dziąseł
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Szczoteczki i akcesoria
Elgydium Clinic
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Do delikatnego
masażu dziąseł

Stopniowy
powrót do
normalnego
szczotkowania

26

Codzienna higiena

szczoteczki do zębów

Mała główka,
bardzo miękkie
włókna

Młodzieżowy
i dynamiczny
kształt, włókna
przycięte
w kształcie fali

Mała główka,
dłuższe włókna –
masują dziąsła,
krótsze włókna –
dostosowane są
do małych ząbków

Włókna różnej
długości

0

0

2 lata

7 lat

Baby 2 First 7

J unior 12 ans

12 lat

18 lat
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Nici dentystyczne

Elgydium Nić dentystyczna
Używanie nitki wspomaga eliminację płytki nazębnej
Nić dentystyczna Elgydium Clinic nasączona chlorheksydyną
• Woskowana, nie powoduje uszkodzeń, nie strzępi się
• Nie zawiera mięty

Elgydium Nić dentystyczna
pęczniejąca miętowa
Używanie nitki wspomaga eliminację płytki nazębnej
• Innowacyjna technologia Riser Floss - 276
splecionych włókien pęcznieje w przestrzeni
międzyzębowej, ułatwiając eliminację płytki
bakteryjnej
• Miętowy smak – odświeża oddech

Elgydium Nić dentystyczna z fluorem miętowa
Używanie nitki wspomaga eliminację płytki nazębnej
• Bardzo cienka o dużej wytrzymałości
• Woskowana, nie powoduje uszkodzeń, nie strzępi się
• Miętowy smak - odświeża oddech
28

Szczoteczki Elgydium Clinic Trio Compact
Trio Compact
Szczoteczka międzyzębowa Elgydium Clinic
Trio Compact specjalnie opracowana do
wszystkich przestrzeni międzyzębowych,
trzy różne rozmiary szczoteczek połączone
w jedną kompaktową szczoteczkę.
informacje techniczne

Wyjątkowo cienkie końcówki:
pomiędzy 0,38 mm a 0,5 mm
są elastyczne i wytrzymałe

ergonomia

Kompaktowy kształt
Antypoślizgowa powierzchnia

WYGODA

Uchwyt pozwala na przechowywanie
małych, zamiennych szczoteczek
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Szczoteczki Elgydium Clinic Trio Compact
Szerokie przestrzenie:
1,9 mm cylindryczne

Wąskie przestrzenie:

4-3 mm stożkowe

1,9 mm cylindryczne

6-4 mm stożkowe

2,5-2,2 mm stożkowe
3,5-2,7 mm stożkowe

Bardzo szerokie przestrzenie:
8-7 mm stożkowe
Wąskie przestrzenie:
1,9 mm cylindryczne

30

Szerokie przestrzenie:
4-3 mm stożkowe

Szczoteczki Elgydium Clinic Interdentalne Flex
Szczoteczka Clinic
Interdentalna
1 Flex wąska
Wąskie przestrzenie:
1,9 mm cylindryczne

Szczoteczka Clinic
Interdentalna
2 Flex wąska mix
Wąskie przestrzenie:
1,9 mm cylindryczne
2,5-2,2 mm stożkowe
3,5-2,7 mm stożkowe

Szczoteczka Clinic
Interdentalna
4 Flex szeroka mix
Szerokie przestrzenie:
1,9 mm cylindryczne
4-3 mm stożkowe
6-4 mm stożkowe
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