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PŁYNY DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ
i PASTY DO ZĘBÓW

3 PATENTY
3 SUBSTANCJE FUNKCJONALNE

WYJĄTKOWE PODEJŚCIE

7 LAT badań prowadzonych we współpracy
z renomowanymi partnerami, jak ISTEC-CNR,

KALICHEM, BETAFARMA, CSIC Spain.

Wyjątkowy na skalę światową zespół BADACZY, OGROMNE
NAKŁADY FINANSOWE oraz liczne POTWIERDZAJĄCE BADANIA

KLINICZNE stanowią gwarancję projektu, który pozwolił nam
opracować 3 innowacyjne SUBSTANCJE FUNKCJONALNE oparte
na biomimetycznych, biozgodnych i bioaktywnych materiałach

pobudzających mineralizację szkliwa i zębiny.

MUSY DO ZĘBÓW
NATCHMIASTOWY EFEKT

AKTYWNOŚĆ
BIOMIMETYCZNA
Substancje funkcjonalne zawarte w Curasept
Biosmalto posiadają właściwości chemiczne,
fizyczne, morfologiczne i mechaniczne podobne
do naturalnie występujących struktur
biologicznych (szkliwo i zębina). W środowisku
fizjologicznym substancje te mogą pobudzać
procesy, takie jak remineralizacja, które są
podobne do procesów występujących
w obecności naturalnej tkanki biologicznej.

BIOZGODNOŚĆ
Curasept Biosmalto jest używany do specjalnych
zastosowań biomedycznych, nie wywołując
skutków toksycznych na system biologiczny.

BIOAKTYWNOŚĆ
Curasept Biosmalto może reagować
chemicznie z twardymi tkankami zęba,
tworząc nową, uzupełniającą fazę
mineralną.



CHARAKTERYSTYKA SUBSTANCJI FUNKCJONALNYCH
PŁYNY DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

i PASTY DO ZĘBÓW
MUSY DO ZĘBÓW

NATCHMIASTOWY EFEKT

Faza amorficznego fosforanu
wapnia (ACP) wzbogacona jonami
węglanowymi i fluorkowymi,
otoczona zewnętrzną warstwą
cytrynianu.

Amorficzny fosforan wapnia (ACP)
jest niekrystalicznym, wysoce
reaktywnym materiałem SZYBKO
PRZEKSZTAŁCANYM do
hydroksyapatytu: jest to naturalny
prekursor szkliwa i zębiny.

CYTRYNIAN
pokrywa cząsteczki F-ACP
od zewnątrz, stabilizując kompleks
i zwiększając jego biomimetyczność.
Cytrynian pełni funkcję układu
buforującego, który pozwala
dostosować kwasowość
i zobojętnić pH roztworu. Dlatego
też zobojętnia kwasy wytwarzane
w płytce nazębnej.
W trakcie demineralizacji, tj.
w sytuacji zaburzonej kwasowości
środowiska jamy ustnej
spowodowanej działalnością bakterii
w płytce nazębnej, cytrynian
przywraca warunki potrzebne
do odwrócenia tego procesu.

WĘGLAN
Zwiększa rozpuszczalność
kompleksu i biodostępność
aktywnych jonów: wapnia, fosforu
i fluoru.

FLUOR
jest obecny w kompleksie w postaci
wolnej (niezwiązanej). Uczestniczy
w tworzeniu fluoroapatytu.

Mieszanina biomimetycznych
HYDROKSYAPATYTÓW:
• Częściowo podstawiony magnezem,
strontem, węglanem hydroksyapatyt
SKONIUGOWANY Z CHITOZANEM.

• Częściowo podstawiony fluorem
hydroksyapatyt.

Powinowactwo chitozanu do szkliwa ułatwia
uwalnianie aktywnych jonów bezpośrednio
na powierzchni zębów.

Formuła nie zawiera wody, co zapobiega przekształcaniu się fazy amorficznej
w nieaktywną fazę krystaliczną. W kontakcie ze środowiskiem jamy ustnej, a w szczególności ze śliną,

cząsteczki F-ACP COMPLEX ulegają NATYCHMIASTOWEMU rozpuszczeniu.
Następnie obserwuje się SZYBKIE selektywne uwalnianie aktywnych jonów na poziomie

uszkodzonej zębiny i szkliwa i tworzenie nowej fazy mineralnej charakteryzującej się większą
odpornością niż faza naturalna (remineralizacja).

Dzięki mniejszej wielkości cząsteczki mogą również wnikać w kanaliki zębinowe,
co pozwala uzyskać SZYBKI EFEKT OCHRONNY DLA NADWRAŻLIWYCH ZĘBÓW.

Dwie substancje funkcjonalne zawarte w pastach do zębów jak i w płynach do płukania jamy
ustnej uruchamiają proces tworzenia NOWEJ FAZY MINERALNEJ,

KTÓRA JEST ODPORNIEJSZA na atak kwasów i uszkodzenia mechaniczne.
Dlatego też zwiększają odporność na próchnicę, hamują rozwój płytki bakteryjnej,

pobudzają proces remineralizacji szkliwa i zębiny. A także chroni przed erozją kwasową
i łagodzi objawy nadwrażliwości zębiny, co wynika z obecności soli strontu.

F–CO32-

Mg2+

Sr 2+

TECHNOLOGIA INSPIROWANAMODELEM
BIOLOGICZNYM
NANOCZĄSTECZKA AMORFICZNEGO FOSFORANU

WAPNIA WZBOGACONA W JONY WĘGLANOWE

I FLUORKOWE.

CYTRYNIANOWA WARSTWA ZEWNĘTRZNA.

Amorficzny fosforan
wapnia

Cytrynian

Węglan

Fluor

CZĘŚCIOWO PODSTAWIONY MAGNEZEM,
STRONTEM, WĘGLANEM HYDROKSYAPATYT
SKONIUGOWANY Z CHITOZANEM

CZĘŚCIOWO PODSTAWIONY FLUOREM
HYDROKSYAPATYT

WĘGLAN
zwiększa biodostępność
aktywnych jonów

MAGNEZ
pobudza proces nukleacji
(zarodkowania) kryształów

STRONT
stabilizuje nowo powstałą
fazę mineralną

CHITOZAN
przedłuża proces uwalniania
składników aktywnych

FLUOR
wzmacnia nowo powstałą
fazę mineralną



SILNIE DZIAŁA
PRZECIWKO
USZKODZENIU
ZWIĄZANYM ZE
ŚCIERANIEM I EROZJĄ,
TWORZĄCNOWĄ,
ODPORNIEJSZĄ FAZĘ
MINERALNĄ.

• Wysoka podatność na rozwój
próchnicy

• Niedostateczne wydzielanie śliny
i suchość jamy ustnej

• Erozja i ścieranie
• Refluks żołądkowo-przełykowy
• Białe plamy na powierzchni

gładkiej zębów
• Fluoroza
• Zabiegi ortodontyczne
• Ciąża
• Stany chorobowe i leczenie

takie jak leczenie hipotensyjne,
immunosupresyjne, przeciwdepresyjne,
benzodiazepinami, przeciwhistaminowe,
przeciwbólowe; cukrzyca,
zespół Sjogrena,
radio i chemioterapia

LINIA PROTECTION
OCHRONA PRZED
PRÓCHNICĄ, ŚCIERANIEM
I EROZJĄ



PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA

150 ml - MUS DO ZĘBÓW
Smaki: Delikatna mięta – Truskawka

Szybko remineralizuje bardzo
uszkodzone obszary szkliwa i zębiny.

Zwiększa odporność na erozję kwasową,
ścieranie mechaniczne i ataki bakterii.

Wskazany dla osób z ubytkami w zębach,
startymi powierzchniami i suchością jamy ustnej.

Idealne rozwiązanie w trakcie leczenia ortodontycznego
i podczas wybielania zębów.

Leczenie wspomagające białe plamy oraz hipomineralizację
trzonowcowo-siekaczową (MIH).

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO
Zawiera 1450 ppm F

_

50 ml - MUS DO ZĘBÓW
Smaki: Delikatna mięta – Truskawka

W szczególności wskazany do stosowania w kontynuacji
profesjonalnego leczenia prowadzonego w gabinecie
dentystycznym.

Idealny w zapobieganiu i leczeniu ubytków u pacjentów z wyższym
ryzykiem występowania próchnicy, uszkodzeń związanych z erozją
i ścieraniem. Mus należy zawsze stosować w połączeniu z pastą
do zębów linii ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO
PIELĘGNACJA DOMOWA

Zawiera 1450 ppm F
_

Wyroby medyczne Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.

Substancje funkcjonalne zawarte w Biosmalto
oddziałują ze szkliwem i zębiną, pobudzając ich
odbudowę i remineralizację.

Pomaga chronić pacjenta przed nawrotem
problemu, hamując powstawanie płytki nazębnej na
materiałach dentystycznych po leczeniu
zachowawczym i protetycznym.

Dwie dedykowane linie produktów – Professional
Care i Home Care – stosowane jako ochrona przed
demineralizacją.

Mus Natychmiastowy Efekt wzmacnia
i remineralizuje powierzchnię zęba, uwalniając jony
wapnia i fluoru w miejscu uszkodzonego szkliwa.

Synergistyczne i przedłużone stosowanie płynu do
płukania jamy ustnej, pasty i szczoteczki do zębów
pomaga chronić twarde tkanki zęba, również
w obecności istotnych czynników ryzyka rozwoju
próchnicy.

Doskonałe narzędzie pozwalające ograniczyć
demineralizację obserwowaną w trakcie zabiegów
ortodontycznych.

Kompletna linia produktów spełniających potrzeby
pacjentów z różnych grup wiekowych.

JAK BIOSMALTO ROZWIĄZUJE
TEN PROBLEM

*Zdemineralizowana powierzchnia. Dane w pliku. Powiększenie zdjęcia uzyskanego z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM).
Po zastosowaniu pasty do zębów wydaje się, że na powierzchni zęba tworzy się spójna i gruba warstwa nowego materiału w porównaniu
z nieleczonym zębem.

ZĄB* LECZONY BIOSMALTONIELECZONY ZĄB*



PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA

300 ml

Silnie remineralizuje szkliwo
oraz zębinę.

Chroni przed erozją kwasową i ścieraniem.

Zapobiega rozwojowi nadwrażliwości zębów.

Chroni przed próchnicą* i hamuje proces tworzenia płytki bakteryjnej.

Jeśli to możliwe, produkt należy stosować w połączeniu z PASTĄ DO ZĘBÓW BIOSMALTO
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

Zawiera 250 ppm F
_

75 ml

Silnie remineralizuje szkliwo oraz zębinę.

Chroni przed erozją kwasową i ścieraniem.

Zapobiega rozwojowi nadwrażliwości zębów.

Chroni przed próchnicą* i hamuje proces tworzenia płytki bakteryjnej.

Jeśli to możliwe, produkt należy stosować w połączeniu z PŁYNEM DO ZĘBÓW BIOSMALTO
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

*W połączeniu z mechaniczną higieną jamy ustnej i dietą niskowęglowodanową.

Wyroby medyczne Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.

PASTA DO ZĘBÓW

Zawiera 1450 ppm F
_

Niska ścieralność <56

Miękkie, cienkie i elastyczne włókna włosia rozbijają płytkę
bakteryjną już w trakcie pierwszego szczotkowania
bez nadmiernego ścierania szkliwa i zębiny.
Średnica włókna włosia szczoteczki wynosi 0,15 mm.

Specjalnie opracowana, aby utrzymać nowo powstałą
i zremineralizowaną warstwę szkliwa dzięki pastom
i musom do zębów Curasept Biosmalto.

Mała, atraumatyczna i kompaktowa główka szczoteczki
pozwalająca dotrzeć do każdej części jamy ustnej.

Ergonomiczna i elastyczna rączka ułatwiająca szczotkowanie zębów.

Zalecana do stosowania łącznie z płynami do płukania jamy ustnej i pastami do zębów
CURASEPT BIOSMALTO ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

OCHRONNA SZCZOTECZKA
DO ZĘBÓW

Blister z 1 szczoteczką do zębów

PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA



PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA

50 ml - Smak truskawkowy

Idealne rozwiązanie dla dzieci przyjmujących suplementy zawierające fluor.

Zapobiega rozwojowi próchnicy w zębach mlecznych*.

Wspomaga zdrowy rozwój zębów stałych.

Chroni i silnie remineralizuje szkliwo i zębinę.

PASTA DO ZĘBÓW

BABY - KID (6 miesięcy - 6 lat)
BEZ FLUORU
Niska ścieralność <30

50 ml - Smaki: Truskawka - Delikatna mięta

Zapobiega rozwojowi próchnicy w zębach mlecznych*.

Wspomaga zdrowy rozwój zębów stałych.

Chroni i silnie remineralizuje szkliwo i zębinę.

Chroni przed erozją kwasową i ścieraniem.

PASTA DO ZĘBÓW

BABY- KID (6 miesięcy - 6 lat)

Zawiera 1000 ppm F
_

Niska ścieralność <30

PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA

75 ml - Smak wieloowocowy

Chroni przed próchnicą* i hamuje proces tworzenia płytki nazębnej
na zębach mlecznych i stałych.

Chroni i silnie remineralizuje twarde tkanki nowo powstałych zębów.

Chroni przed erozją kwasową i ścieraniem.

Zapobiega rozwojowi nadwrażliwości zębów.

PASTA DO ZĘBÓW

Junior 7 - 12 lat

Zawiera 1450 ppm F
_

Niska ścieralność <30

*W połączeniu z mechaniczną higieną jamy ustnej i dietą niskowęglowodanową.

Wyroby medyczne Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.



SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
JUNIOR

Blister z 1 szczoteczką do zębów

Specjalnie opracowana dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat.
Pomaga zapobiegać próchnicy dzięki efektywnemu
usuwaniu płytki nazębnej.

Elastyczne i kompaktowe włosie umożliwia czyszczenie
powierzchni zębów mlecznych i stałych bez ich uszkodzenia.

Różny kolor włókien znajdujących się w wewnętrznej strefie
włosia wskazuje odpowiednią ilość pasty, którą należy
nałożyć na szczoteczkę.

Dostępna w wersji z niebiesko-białym i biało-niebieskim włosiem.

Zalecana do stosowania łącznie z płynami do płukania jamy ustnej i pastami do zębów
CURASEPT BIOSMALTO ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

PRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJAPRÓCHNICA, ŚCIERANIE I EROZJA

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
DLA DZIECI 3 - 6 lat

Blister z 1 szczoteczką do zębów

Super miękkie i elastyczne włosie chroni zęby i dziąsła
przed płytka bakteryjną

Centralne włosie pośrodku główki, wskazuje prawidłową ilość
nakładanej pasty do zębów.

Mała, zaokrąglona główka szczoteczki dociera do wszystkich
miejsc dziecięcej buzi, a kolorowy gumowy element rączki
umożliwia prawidłowy uchwyt podczas szczotkowania.

Dostępna w 4 kolorach.

Rekomendowana do stosowania łącznie z PASTĄ JUNIOR CURASEPT BIOSMALTO ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją.

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW
DLA DZIECI 3 - 6 lat

Blister z 1 szczoteczką do zębów

Super miękkie i elastyczne włosie chroni zęby i dziąsła przed
płytka bakteryjną.

Kolorowe włosie pośrodku główki, wskazuje prawidłową
ilość nakładanej pasty do zębów.

Mała zaokrąglona główka pokryta jest miękką gumową warstwą,
co zapewnia najwyższą delikatność i maksymalną ochronę podczas użycia.
Przyssawka pozwala na przyklejenie szczoteczki w każdym miejscu .

Dostępna w 2 kolorach .

Rekomendowana do stosowania łącznie z PASTĄ BABY-KID CURASEPT BIOSMALTO ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją.



SYTUACJA
KLINICZNA

GABINET
DENTYSTYCZNY DOM

WJAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO NALEŻY STOSOWAĆ PRODUKT
MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT –
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT –
PIELĘGNACJA DOMOWA PASTA DO ZĘBÓW PŁYN DO PŁUKANIA

JAMY USTNEJ*

WYSOKA PODATNOŚĆ NA
ROZWÓJ PRÓCHNICY Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: pojedyncza aplikacja na zęby za pomocą łyżki,

Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby na koniec każdej sesji zabiegowej; czas kontaktu
od 3 do 5 minut.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów. Leczenia nie należy
przerywać do momentu usunięcia lub co najmniej uzyskania kontroli czynników ryzyka rozwoju próchnicy.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją:
W zależności od wieku pacjenta produkty te należy stosować codziennie bez przerw. Po użyciu należy nałożyć
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa.

STAŁE I RUCHOME
APARATY

ORTODONTYCZNE
Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki
na zęby na koniec każdej sesji zabiegowej i po każdej wizycie kontrolnej w trakcie leczenia; czas kontaktu
od 3 do 5 minut. Produkt należy zawsze nakładać na czyste powierzchnie zębów.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów.
Leczenie należy kontynuować co najmniej przez 30 dni po zdjęciu aparatu ortodontycznego.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją:
W zależności od wieku pacjenta produkty te należy stosować codziennie bez przerywania w połączeniu
z Musem Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa.

BIAŁE PLAMY
Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby
na koniec każdej sesji zabiegowej w gabinecie dentystycznym; czas kontaktu od 3 do 5 minut.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Dwa do pięciu razy na dobę bez przerywania, przez co najmniej
90 dni. Wygląd zmian należy oceniać (na zdjęciach) co 30 dni. Jeśli przez pierwsze 90 dni wygląd zmian jest taki sam,
leczenie należy kontynuować codziennie bez przerywania.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją:Wybierz rodzaj
produktu w zależności od wieku pacjenta. Produkty należy stosować codziennie bez przerywania w połączeniu
z Musem Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa.

Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować raz lub dwa razy dziennie przez 30 dni w leczeniu
podtrzymującym po każdym zabiegu uzupełniającym w gabinecie dentystycznym.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją:W zależności
od wieku pacjenta produkty te należy stosować codziennie bez przerw w połączeniu z Musem Natychmiastowy Efekt –
Pielęgnacja Domowa.

EROZJA I ŚCIERANIE
ZĘBÓW Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Stosować przez 3 do 5 minut przed każdym

zabiegiem, nakładając produkt za pomocą dołączonej nasadki na zęby. Pozwala to zmniejszyć nadwrażliwość zębów
w trakcie zabiegu. Na koniec zabiegu produkt należy nałożyć ponownie.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów, bez
przerywania, aby ograniczyć postęp zmian. Ewentualnie leczenie można stosować w powtarzanych 30–60-dniowych
cyklach po każdym okresowym zabiegu higienicznym wykonywanym w gabinecie dentystycznym.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją: Produkty należy
stosować codziennie w połączeniu z Musem Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa.

FLUOROZA

-

Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby
na odsłonięte okolice na koniec procedury higienicznej wykonywanej w w gabinecie dentystycznym; czas kontaktu
od 3 do 5 minut.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować codziennie bez przerywania przez co najmniej
60–90 dni. Wygląd zmian należy ponownie ocenić (z użyciem zdjęć) na koniec leczenia.
Pasta do zębów i płyn do płukania jamy ustnej ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją:Wybierz rodzaj
produktu w zależności od wieku pacjenta. Produkty należy stosować codziennie bez przerywania w połączeniu
z Musem Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa.

Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować raz lub dwa razy dziennie przez 30 dni w leczeniu
podtrzymującym po każdym zabiegu uzupełniającym w gabinecie dentystycznym.
W przypadku ustabilizowanych zmian rodzaj pasty do zębów i płynu do płukania jamy ustnej Protection ochrona
przed próchnicą, ścieraniem i erozją należy dostosować do wieku pacjenta.
Produkty należy stosować codziennie bez przerywania.

N
ie
kt
ór
e
z
pr
ze
ds
ta
w
io
ny
ch

pr
ob

le
m
ów

m
oż
na

ro
zw

ią
za
ć,
st
os
uj
ąc

m
us

Cu
ra
se
pt

Bi
os
m
al
to

w
po

łą
cz
en
iu
z
w
ie
lo
dy
sc
yp
lin
ar
ny
m
le
cz
en
ie
m
uz
al
eż
ni
on

ym
od

źr
ód

ła
is
to
pn

ia
ci
ęż
ko
śc
id
ol
eg

liw
oś
ci
.

ZMIANY AKTYWNE (MATOWA I POROWATA POWIERZCHNIA)

ZMIANY NIEAKTYWNE (BŁYSZCZĄCA I GŁADKA POWIERZCHNIA)

LECZENIE UDERZENIOWE

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

LINIA PROTECTIONOCHRONAPRZEZ PRÓCHNICĄ,
ŚCIERANIEM I EROZJĄ

WSKAZANIA
DO STOSOWANIA

*A
by

zw
ię
ks
zy
ć
ko
rz
yś
ci
w
yn
ik
aj
ąc
e
ze

st
os
ow

an
ia
pa

st
y
do

zę
bó

w
Bi
os
m
al
to
,m

oż
na

za
le
ci
ć
pa

cj
en
to
w
i/
pa

cj
en
tc
e
pł
uk
an

ie
ja
m
y
us
tn
ej
po

ka
żd
ym

sz
cz
ot
ko
w
an

iu
zę
bó

w
pł
yn
em

Bi
os
m
al
to

za
m
ia
st
w
od

ą.



TWORZY NOWĄ
FAZĘMINERALNĄ,
KTÓRA JEST
ODPORNIEJSZA
NA ATAK KWASÓW.
DZIĘKI ZAWARTOŚCI
SOLI STRONTU
SZYBKO ZMNIEJSZA
NADWRAŻLIWOŚĆ
ZĘBÓW

LINIA SENSITIVE
DO ZĘBÓWWRAŻLIWYCH

Jeśli nadwrażliwość jest spowodowana:

• Skalingiem lub usuwaniem
kamienia nazębnego

• Wygładzaniem powierzchni
korzeni

• Wybielaniem zębów
• Hipomineralizacją
• Erozją i ścieraniem
• Recesją dziąsła



MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT
PIELĘGNACJA DOMOWA

Zawiera 1450 ppm F
_

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO
DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Zawiera 1450 ppm F
_

ZĘBY WRAŻLIWE

150 ml - MUS DO ZĘBÓW

Smak wieloowocowy

50 ml - MUS DO ZĘBÓW

Smak wieloowocowy

W szczególności wskazany do stosowania w kontynuacji profesjonalnego
leczenia prowadzonego w gabinecie dentystycznym.

Idealny w zapobieganiu i leczeniu uszkodzeń zębiny i szkliwa u pacjentów
z wysoką nadwrażliwością zębów. Mus należy zawsze stosować
w połączeniu z pastą do zębów wrażliwych.

Wyroby medyczne Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.

Szybko łagodzi ból.

Zamyka kanaliki.

Zapewnia długotrwałą ochronę.

Szybko remineralizuje szkliwo i zębinę.

Szybko i zdecydowanie zmniejsza nadwrażliwość
zębiny.

Uszczelnia kanaliki zębinowe odpowiedzialne za
nadwrażliwość zębów, tworząc grubą i jednorodną
fazę mineralną.

Utrzymuje aktywność w czasie, ponieważ
zremineralizowane twarde tkanki zęba są odporniejsze
na erozję chemiczną i ścieranie mechaniczne.

Dwie dedykowane linie produktów – Professional
Care i Home Care – do stosowania w leczeniu
nadwrażliwości zębów o nasileniu intensywnym do
umiarkowanego.

Mus Natychmiastowy Efekt wzmacnia
i remineralizuje powierzchnię zęba, uwalniając jony
wapnia i fluoru. Chlorek strontu potęguje działanie
ograniczające nadwrażliwość zębów.

Synergistyczne i wydłużone działanie pasty do
zębów i płynu do płukania jamy ustnej chroni zęby
przed erozją kwasową, ścieraniem i nawrotem
nadwrażliwości.

Doskonałe narzędzie pomagające dentystom
i higienistkom stomatologicznym w leczeniu
nadwrażliwości zębów, która może się rozwinąć po
wybielaniu zębów, skalingu, wygładzaniu korzenia
i usuwaniu kamienia nazębnego.

JAK BIOSMALTO ROZWIĄZUJE
TEN PROBLEM

*Zdemineralizowana powierzchnia. Dane w pliku. Na zdjęciach wykonanych z użyciem mikroskopu widać, że powierzchnia zębów leczonych
pastą do zębów wydaje się być pokryta dość silną warstwą nowo utworzonego materiału, który zamyka kanaliki zębinowe.

ZĄB* LECZONY BIOSMALTONIELECZONY ZĄB*



PŁYN DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ

Zawiera 250 ppm F
_

SZCZOTECZKA DO ZĘBÓW

Blister z 1 szczoteczką do zębów

ZĘBY WRAŻLIWE

300 ml

Szybko łagodzi ból.

Zamyka kanaliki.

Zapewnia długotrwałą ochronę.

Szybko remineralizuje szkliwo i zębinę.

Jeśli to możliwe, produkt należy stosować w połączeniu z PASTĄ DO ZĘBÓW
wrażliwych BIOSMALTO.

Stożkowate, bardziej elastyczne na końcu włókna włosia
efektywnie rozbijają płytkę bakteryjną bez uszkadzania
dziąseł, ścierania szkliwa czy zębiny.
Odporne i higieniczne; nie zatrzymują płynów ani bakterii.
Średnica włókna włosia szczoteczki wynosi 0,17 mm
przy podstawie i 0,01 mm na końcu.

Szczoteczka została specjalnie opracowana dla osób
z nadwrażliwością zębów i delikatnymi dziąsłami.

Mała, atraumatyczna i kompaktowa główka szczoteczki
pozwalająca dotrzeć do każdej części jamy ustnej.

Ergonomiczna i elastyczna rączka ułatwiająca
szczotkowanie zębów.

Zalecana do stosowania w połączeniu z płynami do płukania jamy ustnej
i pastami do zębów CURASEPT BIOSMALTO do zębów wrażliwych.

ZĘBY WRAŻLIWE

50 ml

Szybko łagodzi ból.

Zamyka kanaliki.

Zapewnia długotrwałą ochronę.

Szybko remineralizuje szkliwo i zębinę.

Jeśli to możliwe, produkt należy stosować w połączeniu z PŁYNEM DO ZĘBÓW
wrażliwych BIOSMALTO.

Wyroby medyczne Przed użyciem zapoznać się z ostrzeżeniami dotyczącymi stosowania produktu i treścią instrukcji obsługi.

PASTA DO ZĘBÓW

Zawiera 1450 ppm F
_

Niska ścieralność <15



SYTUACJA
KLINICZNA

GABINET

DENTYSTYCZNY DOM
WJAKI SPOSÓB I JAK DŁUGO NALEŻY STOSOWAĆ PRODUKT

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT –

DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT –

PIELĘGNACJA DOMOWA
PASTA DO ZĘBÓW
WRAŻLIWYCH

PASTA DO ZĘBÓW OCHRONA PRZED
PRÓCHNICĄ, ŚCIERANIEM I EROZJĄ

PŁYN DO PŁUKANIA
JAMY USTNEJ

NADWRAŻLIWOŚĆ
ZĘBINY MusNatychmiastowyEfekt Pro – do użytku profesjonalnego: Stosować przez 3 do 5minut przed każdym zabiegiem, nakładając

produkt za pomocą dołączonej nasadki na zęby. Pozwala to zmniejszyć nadwrażliwość zębóww trakcie zabiegu.Na koniec zabiegu
produkt należy nałożyć ponownie.
MusNatychmiastowyEfekt–PielęgnacjaDomowa:Dwarazydziennieposzczotkowaniu zębówconajmniejw15–30-dniowychcyklach.
Pasta do zębówwrażliwych: Stosowaćw codziennej higienie przed nałożeniemmusuNatychmiastowy Efekt – PielęgnacjaDomowa.

Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby na koniec sesji zabiegowej;
czas kontaktu od 3 do 5 minut.
PastadozębówProtectionochronaprzedpróchnicą,ścieraniemierozją ipłyndopłukania jamyustnejdozębówwrażliwych:
Stosowaćdwarazydziennienakoniec leczeniauderzeniowegomusem.Zawszestosowaćuosóbz łagodnąnadwrażliwościązębów.

WYBIELANIE ZĘBÓW Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby po wybielaniu zębów;
czas kontaktu od 3 do 5 minut.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa i pasta do zębów wrażliwych: Stosować dwa razy dziennie do momentu
ustąpienia nadwrażliwości. Leczenie należy rozpocząć już 2 tygodnie przed wybielaniem zębów, aby zapobiec nawrotowi dolegliwości.

Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby po wybielaniu zębów;
czas kontaktu od 3 do 5 minut.
Pasta i płyn do płukania jamy ustnej do zębów wrażliwych: Stosować dwa razy dziennie na koniec leczenia
uderzeniowego musem. Zawsze stosować u osób z łagodną nadwrażliwością zębów.

HIPERMINERALIZACJA
MIH Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Stosować przez 3 do 5 minut przed każdym zabiegiem,

nakładając produkt za pomocą dołączonej nasadki na zęby. Pozwala to zmniejszyć nadwrażliwość zębów w trakcie zabiegu.
Na koniec zabiegu produkt należy nałożyć ponownie.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować od 2 do 5 razy dziennie bez przerwy przez 2 do 3 lat od
wyrżnięcia zębów (okres dojrzewania). Mus można nakładać z użyciem specjalnej nakładki na zęby. Po 20 minutach od aplikacji
nakładkę należy wyjąć bez wypłukiwania jamy ustnej. Jeśli hipomineralizacji towarzyszy duża, samoistna nadwrażliwość zębów,
produkt należy stosować łącznie z pastą do zębów Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.

Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: W leczeniu podtrzymującym produkt należy nakładać na zmienione miejsca
co najmniej dwa razy dziennie za pomocą palca lub szczoteczki do zębów. Leczenie powinno trwać około 30 dni po każdym zabiegu
uzupełniającym wykonywanym w gabinecie dentystycznym.
Pasta do zębów Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją i płyn do płukania jamy ustnej do zębów wrażliwych:
W zależności od wieku pacjenta produkty te należy stosować codziennie bez przerwy przed nałożeniem musu.

EROZJA I ŚCIERANIE
Z ODSŁONIĘTĄ ZĘBINĄ LUB
KORZENIAMI ZĘBOWYMI Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby

na koniec zabiegu higienicznego wykonywanego w gabinecie dentystycznym; czas kontaktu od 3 do 5 minut.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów. Upewnić
się, czy okolice odsłoniętej zębiny zostały pokryte preparatem. Produkt stosować w 30–60-dniowych cyklach
po każdym, okresowym zabiegu higienicznym i przeglądzie.
Pasta do zębów Ochrona przed Próchnicą, Ścieraniem i Erozją i płyn do płukania jamy ustnej do zębów
wrażliwych: Stosować dwa razy dziennie bez przerywania.

RECESJA DZIĄSŁA
Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Nakładać wybiórczo w miejscach recesji dziąsła,
stosując preparat przez 3 do 5 minut przed każdym zabiegiem. Pozwala to zmniejszyć nadwrażliwość zębów w trakcie
procedury. Na koniec zabiegu produkt należy nałożyć ponownie z użyciem specjalnej nakładki na zęby.
Mus Natychmiastowy Efekt – Pielęgnacja Domowa: Stosować dwa razy dziennie po szczotkowaniu zębów w co najmniej
30-dniowych cyklach po każdym okresowym zabiegu higienicznym lub przeglądzieiem musu do zębów Home Care.
Pasta do zębówwrażliwych: Stosowaćw codziennej higienie przed nałożeniemmusuNatychmiastowy Efekt – PielęgnacjaDomowa.

Mus Natychmiastowy Efekt Pro – do użytku profesjonalnego: Pojedyncza aplikacja z użyciem nakładki na zęby.
Preparat należy stosować przez 3 do 5 minut po dokładnym oczyszczeniu powierzchni korzenia.
Pasta do zębów Ochrona przed Próchnicą, Ścieraniem i Erozją i płyn do płukania jamy ustnej do zębów
wrażliwych: Stosować dwa razy dziennie na koniec leczenia uderzeniowego musem, bez przerywania.
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WYSOKA NADWRAŻLIWOŚĆ

PO WYRŻNIĘCIU ZĘBÓW

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE

WYSOKA NADWRAŻLIWOŚĆ

ŁAGODNA NADWRAŻLIWOŚĆ

ŁAGODNA NADWRAŻLIWOŚĆ

WYSOKA NADWRAŻLIWOŚĆ

ŁAGODNA NADWRAŻLIWOŚĆ

LINIA PREPARATÓWDOZĘBOWWRAŻLIWYCH WSKAZANIA
DO STOSOWANIA
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Ocena wpływu musu do zębów zawierającego amorficzny fosforan wapnia (ACP,
Amorphous Calcium Phosphate) na remineralizację i zmniejszenie nadwrażliwości
zębów ze zdemineralizowanym szkliwem.

AUTORZY: Giuca MR, Pasini M, Scarpata L, Lardani L.
Università degli Studi di Pisa, Italy, Department of surgical, medical, molecular and of critical area
pathology, Dentistry and Surgery of oral cavity.

DOWODY NAUKOWE

CEL BADANIA: Ocena wpływu dwóch musów do zębów do stosowania miejscowego na
remineralizację i zmniejszenie nadwrażliwości zębów ze zdemineralizowanym szkliwem u dzieci.

MATERIAŁY I METODY: Do badania włączono 75 pacjentów w wieku od 6 do 16 lat z co najmniej
jednym ogniskiem demineralizacji szkliwa zębowego w postaci ograniczonego zmętnienia
znajdującego się na poziomie całkowicie wyrżniętego stałego zęba trzonowego szczęki lub żuchwy,
które obejmuje od 1/3 do ponad 2/3 powierzchni szkliwa i współistnieje ze zmianą koloru szkliwa (białe,
kredowe, żółte. brązowe). Pacjentów losowo przypisano do 3 grup: w pierwszej stosowano mus
Curasept Biosmalto ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją dwa razy dziennie; w drugiej
stosowano mus zawierający amorficzny fosforan wapnia i fosfopeptyd kazeiny (CPP-ACP, casein
phosphopeptide–amorphous calcium phosphate) bez 900 ppm fluoru dwa razy na dobę, a w trzeciej
fluoryzowaną płukankę zawierającą 250 ppm fluoru 2 razy na dobę przez minutę. Wszyscy pacjenci
stosowali pastę do zębów zawierającą 1450 ppm fluoru w okresie badania.

W trakcie każdej wizyty kontrolnej oceniano następujące parametry:
• ICDAS II: międzynarodowa 6-stopniowa skala oceniająca stopień nasilenia zmian próchnicowych.
• DDE: skala oceniająca kolor zmiany: 0 = stan prawidłowy, 1 = kremowobiały, 2 = ciemnobrązowy.
• Rozległość zmiany: 0 = brak, 1 = do 1/3 powierzchni, 2 = do 2/3 powierzchni, 3 = ponad 2/3 powierzchni.
• SCASS: skala oceniająca nadwrażliwość zębów na bodziec termiczny. Od 0 = brak do 3 = intensywny
ból, którego pacjent nie może wytrzymać.

Skala W-B: subiektywna skala VAS obejmująca przedział od 0 do 10 punktów na podstawie oceny
intensywności bólu spowodowanego nadwrażliwością zębów dokonywanej przez pacjenta.

WYNIKI:Regularne stosowaniemusu Curasept Biosmalto ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
przyczyniło się do uzyskania istotnie większej remineralizacji i zmniejszenia nadwrażliwości zębów
w porównaniu z fluoryzowaną płukanką zawierającą 250 ppm, zarówno w T1 (30 dni) i T2 (90 dni).
Na podstawie wszystkich ocenionych parametrów pokazano, że mus Biosmalto pozwala uzyskać
wyraźniejsze i klinicznie znaczące działanie w porównaniu z musem kazeina-ACP. Po 90 dniach
obserwacji opisywana różnica była statystycznie znamienna na korzyść musu Biosmalto względem
wszystkich ocenianych parametrów; z kolei po 30 dniach statystycznie znamienna różnica dotyczyły
tylko wrażliwości zębiny.

Pokazano, że mus Curasept Biosmalto ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją stosowany
w leczeniu ognisk demineralizacji u dzieci jest klinicznie skuteczny w zakresie remineralizacji
obszarów objętych procesem chorobowym, poprawiając ich wygląd kliniczny i przeciwdziałając
wrażliwości zębiny. W 90-dniowej obserwacji wykazano, że to działanie jest statystycznie znamienne
lepsze od fluoryzowanej płukanki jak i innego produktu zawierającego amorficzny fosforan wapnia
(ACP, amorphous calcium phosphate) i fosfopeptyd kazeinę (kazeinę).
Już po 30 dniach stosowania pokazano, że w grupie leczonej musem Curasept Biosmalto ochrona
przed próchnicą, ścieraniem i erozją zmniejszenie nadwrażliwości zębów występuje szybciej
w porównaniu z innym musem zawierającym ACP. Musy, pomimo przedłużonego stosowania, nie
powodowały działań niepożądanych.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

75 pacjentów
6-16 lat

25 pacjentów BIOSMALTO MOUSSE
25 pacjentów MOUSSE kazeina-ACP
25 pacjentów Fluoryzowana płukanka 250 ppm

2 razy/dobę.
Ocena kontrolna
po 30 i 90 dniach

Wartości ICDAS podano dla całej zmiany

Wskaźnik DDE (Rozwojowe Uszkodzenia Szkliwa).

Zmiany wymiarowe obszaru zmiany.

Skala SCASS (Schiff Cold Air Sensitivity Scale) do oceny wrażliwości zębiny.

Wizualna skala analogowa Wonga-Bakera (W-B): 0 = brak bólu do 10 = niezwykle silny ból.

DDE T0 T1
30 DNI

T2
90 DNI

Mus Biosmalto 1,68 1,48 1,28

Mus
kazeina-ACP 1,56 1,52 1,48

Fluoryzowana
płukanka 1,76 1,88 2

Rozległość T0 T1
30 DNI

T2
90 DNI

Mus Biosmalto 1,84 1,6 1,44

Mus
kazeina-ACP 1,72 1,72 1,64

Fluoryzowana
płukanka 1,76 1,88 2,08

SCASS T0 T1
30 DNI

T2
90 DNI

Mus Biosmalto 1,96 0,68 0,36

Mus
kazeina-ACP 1,72 1,24 1

Fluoryzowana
płukanka 1,8 1,92 2,16

Skala W-B T0 T1
30 DNI

T2
90 DNI

Mus Biosmalto 3,52 1,68 0,76

Mus
kazeina-ACP 2,44 1,8 1,6

Fluoryzowana
płukanka 4,32 4,44 4,96

ICDAS T0 T1
30 DNI

T2
90 DNI

Mus Biosmalto 2 1,76 1,52

Mus
kazeina-ACP 2 1,84 1,76

Fluoryzowana
płukanka 2 2,04 2,04

Kazeina-ACPMus Biosmalto Fluoryzowana p³ukanka

Rozleg³ośæ zmiany

DDE

Kazeina-ACPMus Biosmalto Fluoryzowana p³ukanka

Kazeina-ACPMus Biosmalto Fluoryzowana p³ukanka

Kazeina-ACPMus Biosmalto Fluoryzowana p³ukanka

Kazeina-ACPMus Biosmalto Fluoryzowana p³ukanka

Skala W-B

ICDAS

SCASS



WYNIKI: W badaniu mikro TK wykonanym w t=0 pokazano, że cement HVGIC umieszczono
w ognisku próchnicy głębokiej zlokalizowanym w ubytku na powierzchni policzkowej. Spowodowało
to zwiększenie gęstości mineralnej zębiny położonej w pobliżumiejsca wypełnienia oraz zmniejszenie
gęstości mineralnej wypełnienia w pobliżu tkanek zęba, sugerując powolną migrację jonów
w kierunku tkanek zęba potwierdzoną w badaniu EDS (Si, F). Wtórna próchnica rozwinęła się
w okolicy przyszyjkowej miejsca odbudowy. Zastosowanie pasty badanej spowodowało stopniowe
zwiększenie gęstości mineralnej ogniska wtórnej próchnicy w pobliżu powierzchni, zamykając
przestrzeń między miejsce odbudowy i zębem (w badaniu EDS wykonanym w t=60 dni stwierdzono
jony F na granicy między miejscem odbudowy i zębem prawdopodobnie pochodzące z pasty do
zębów).

Jako kontrolę wykorzystano dolny ząb mądrości usunięty z powodu wtórnej próchnicy
i przemieszczenia wypełnienia po roku od odbudowy zęba z użyciem GIC o wysokiej lepkości Equia.
Po uzyskaniu od dawcy podpisanego formularza świadomej zgody ząb przeskanowano z użyciem
mikro TK i następnie pocięto, poddając obserwacji z wykorzystaniemmikroskopu optycznego i SEM
EDS.W badaniu mikro TK stwierdzono, że cement HVGI umieszczono w ognisku próchnicy głębokiej
zlokalizowanym w ubytku na powierzchni mezjalnej po jej częściowym usunięciu. Cement zwiększył
gęstość mineralną zębiny znajdującej się w pobliżu miejsca odbudowy, podczas gdy nie wszystkie
zdemineralizowane tkanki uległy remineralizacji. Można zobaczyć dużą okolicę niewypełnioną
cementem wynikającą prawdopodobnie z resorpcji zębiny w tym wysoce zdemineralizowanym
obszarze. W badaniu EDS pokazano zremineralizowane tkanki zawierające pierwiastki (Si, F)
pochodzące z cementu i zmniejszenie ilości jonów Mg.

W badaniu in vitro pokazano, że leczenie pastą remineralizującą pozwala zamknąć przestrzeń
spowodowaną wtórną próchnicą w pobliżu miejsca odbudowy wykonanej z użyciem HVGIC.
Połączenie bioaktywnych cementów stosowanych w odbudowie tkanek zęba z biomimetyczną
pastą do zębów może być przydatne w zapobieganiu rozwojowi wtórnej próchnicy.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

GRUPA KONTROLNA

CEL BADANIA: W badaniu oceniono zdolność remineralizującą biomimetycznej pasty do zębów
względem usuniętego zęba odbudowanego z użyciem bioaktywnego cementu szkło-
jonomerowego o wysokiej lepkości (HVGIC, high viscosity glass ionomer cement) z ogniskiem
wtórnej próchnicy (SC, secondary caries).

Efekt stosowania biomimetycznej pasty do zębów i bioaktywnego materiału
wypełniającego w leczeniu wtórnej próchnicy.

AUTORZY: Andrei C. Ionescu 1 *, Paolo Delvecchio 2, Vanessa Zambelli 2, Giacomo Bellani 2,
Mauro Belluz 1, Davide Augusti 1, Eugenio Brambilla 1

1. Oral Microbiology and Biomaterials Laboratory, Department of Biomedical, Surgical and Dental
Sciences, University of Milan, Italy.
2. School of Medicine and Surgery, University of Milano Bicocca, Monza, Italy

t=0

t=14dni

t=60dni

Mikro-TK

SEM mapa EDS

F

Mg

Prawidłowa
zębina

Hiperzminerali-
zowana zębina HVGIC

Kamera liniowa

MATERIAŁY I METODY:
Górny ząb mądrości po stronie prawej
został usunięty z powodu nieodwracalnego
zapalenia miazgi, które rozpoznano po
dwóch latach od odbudowy cementem GI
o wysokiej lepkości Equia (GC Corp, Tokio,
Japonia). Po uzyskaniu od dawcy
podpisanego formularza świadomej zgody
ząb został poddany działaniu
remineralizującej pasty do zębów
zawierającej amorficzny fosforan wapnia
stabilizowany cytrynianem i 1450 ppm
fluoru (Biosmalto Mousse Protezione
Carie™, Curasept SpA Saronno, Włochy).
Pastę do zębów wymieszano z wodą
destylowaną, uzyskując zawiesiną 1:3,
którą nakładano na ząb dwa razy na dobę
przez 5 minut. Przed leczeniem (0), po 14
dniach i 2 miesiącach stosowania ząb
przeskanowano z użyciem mikro TK
(Skyscan 1176 Bruker, rozdzielczość 9 µm,
80 KV, 300 mA). Po wykonaniu skanu ząb
pocięto i poddano badaniu z użyciem
skaningowego mikroskopu elektronowego
(SEM, scanning electron microscope)
i spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją
energii (EDS, energy disperse X-ray
spectroscopy).

GRUPA BADANA

Mikroskop

SEM

Mikro TK

Mapa EDS



CEL BADANIA: Ocena efektów działania pasty do zębów na podstawie charakterystyki
morfologicznej i chemicznej powierzchni ocenionych próbek materiału.

MATERIAŁY I METODY:Wpływ szczotkowania na ultrastrukturę i stopieńmineralizacji powierzchni
zęba (analiza chemiczna) oceniono odpowiednio z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej
(SEM, Scanning Electron Microscope) powierzchni szczotkowanej i analizy elementarnej EDX.
Przeprowadzone porównanie pozwoliło ocenić różnice dotyczące obecności/wchłaniania
analizowanych jonów (strontu, magnezu i fluoru) między grupami badanymi (grupa kontrolna
i leczenia).

WYNIKI: Na podstawie analizy morfologicznej zęba leczonego pastami remineralizującymi
pokazano dość jednorodny wygląd powierzchni szkliwa, zarówno w danym zębie jak i w innych
zębach bez względu na zastosowany okres szczotkowania. Ponadto w przeciwieństwie
do obserwacji poczynionych w grupie kontrolnej (szczotkowanie wodą) w grupie interwencji nie
stwierdzono obecności struktur szkliwa międzypryzmatycznego oraz pryzmatycznego,
co prawdopodobnie wynika z pokrycia szkliwa grubą, jednorodną, bezpostaciową warstwą.
W analizie elementarnej (EDX) podkreślono różnice składu procentowego (atomowego) między
zębami w grupie kontrolnej i w grupie interwencji. W szczególności w drugiej grupie stwierdzono
spadek stężenia fluoru i silikonu przy znaczącym wzroście zawartości wapnia i fosforu.

Charakterystyka morfologiczna i chemiczna zębów leczonych pastą
remineralizującą.

1. Pokazano, że po zastosowaniu pasty do zębów Biosmalto PROTECTION ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozją zawartość wapnia i fosforu w zębie jest znacznie wyższa
w porównaniu z nieleczoną próbką. Potwierdza to przechodzenie jonów z produktu do struktur
zęba i odbudowę warstwy mineralnej.

2. W ocenie mikroskopowej wydaje się, że powierzchnia zęba jest pokryta warstwą nowo
utworzonego materiału charakteryzującego się znaczną zwartością i grubością.

AUTORZY: Marchesi D., Rodighiero S., Benedetti L., Francolini M., Costa I., Morelli L.
Cellular and Molecular Imaging Laboratory, “Filarete” Foundation, Mediolan (Włochy). Raport 134/2015.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

Zdjęcia SEM próbek poddanych działaniu
50% roztworu etanolu przez 10 minut
z powolnym mieszaniem i wytrawianiu
kwasem przed szczotkowaniem przez 15 dni
pastą X. Powierzchnie zębów są czyste
i dość jednorodne.
W niewielkim powiększeniu (panel lewy)
powierzchnie zębów przedstawiają bardzo
regularny, chropowaty wzór obrazujący
profil i średnią wielkość pryzmatów
hydroksyapatytu. W dodatkowym
powiększeniu (panel prawy, środkowy)
widać, że są to małe wypukłości (średnicy
3-4 µm).

AUTORZY: Ionescu A., Cazzaniga G., Ottobelli M., Brambilla E. - University of Milan (Italy), Oral
Microbiology and Biomaterials Laboratory. “Galeazzi” Orthopedic Institute, IRCCS
(Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care), Dental Clinic.
przedstawiono w trakcie Kongresu IADR-PEF, Jerozolima, Izrael. 2016. Nr plakatu 2530660, #0195.

CEL BADANIA: Ocena in vitro wpływu stosowania preparatów pasty do zębów zawierających
mikropodstawiony hydroksyapatyt na wczesną kolonizację szkliwa zęba ludzkiego i na tworzenie
biofilmu przez mikroflorę bakteryjną jamy ustnej lub tylko przez Streptococcus mutans z użyciem
płytki do mikromiareczkowania i bioreaktora (MDFR).
Dodatkowym celem badania była ocena wpływu działania preparatów tej samej pasty do zębów na
wczesną kolonizację i tworzenie biofilmu na powierzchni nanohybrydowej żywicy kompozytowej
stosowanej typowo do odbudowy zęba
.

MATERIAŁY I METODY: Dla celów badania przygotowano 128 krążków szkliwa (o średnicy 6 mm
i grubości 1 mm) uzyskanych z 64 ludzkich zębów usuniętych z przyczyn klinicznych. Kolejne 128
krążków o identycznym kształcie i wielkości przygotowano z żywicy kompozytowej (RBC, Clearfil
Majesty ES-2, odcień A2, Kuraray Europe). Wszystkie próbki umieszczono w wodzie destylowanej
i przechowywano w kontrolowanej temperaturze. Mieszaną florę bakteryjną jamy ustnej uzyskano,
pobierając i mieszając próbki śliny uzyskane od pięciu dawców. Do momentu użycia próbki
przechowywano w temperaturze –20°C. Monospecyficzną zawiesinę Streptococcus mutans
we wczesnej fazie wzrostu logarytmicznego uzyskano krótko przed rozpoczęciem testów.
Przeanalizowano cztery różne grupy badane, które wymieniono poniżej:
1. Pasta do zębów bez składników aktywnych
2. Pasta do zębów zawierająca wielokrotnie podstawiony hydroksyapatyt (Biosmalto)
3. Pasta do zębów z nanocząsteczkowym hydroksyapatytem
4. Bez szczotkowania (grupa kontrolna)
Powierzchnię próbki badanej szczotkowano każdą pastą dwa razy po 5 minut. Następnie próbki
badane przepłukano. Każdą próbkę inkubowano przez 24 godziny w temperaturze 37°C
w sztucznej ślinie z dodatkiem sacharozy. Następnie do próbki wprowadzono zawiesiny
zawierające drobnoustroje testowe.

WYNIKI: Proces tworzenia biofilmu bakteryjnego na powierzchniach szkliwa i kompozytu w grupie
leczonej pastą do zębów Biosmalto był mniej rozległy w porównaniu z powierzchniami leczonymi
pastą do zębów zawierającą hydroksyapatyt podstawiony węglanem lub pastą pozbawioną
składników aktywnych czy też grupą kontrolną (bez leczenia). Stwierdzenie to dotyczy zarówno
biofilmu tworzonego przez florę mieszaną jak i przez Streptococcus mutans. W analizie
elementarnej (EDX) podkreślono różnice składu procentowego (atomowego) między zębami
w grupie kontrolnej i w grupie interwencji. W szczególności w drugiej grupie stwierdzono spadek
stężenia fluoru i silikonu przy znaczącym wzroście zawartości wapnia i fosforu.

Pasty do zębów zawierające podstawiony nanohydroksyapatyt wpływają
na powstawanie biofilmu na szkliwie i materiale kompozytowym.

1. Powierzchnie szkliwa i kompozytu używanego do odbudowy zęba leczone pastą do zębów
Biosmalto Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją są w mniejszym stopniu
kolonizowane przez mieszaną płytkę bakteryjną niż próbki leczone pastą do zębów zawierającą
hydroksyapatyt podstawiony węglanem, placebo lub pastą kontrolną. Efekt ten wykazano
również w odniesieniu do wpływu na biofilm tworzony przez bakterię chorobotwórczą (S.mutans).

2. Stosowanie pasty do zębów Biosmalto Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
zmniejsza proliferację biofilmu bakteryjnego na odsłoniętych powierzchniach. Może to zmniejszać
ryzyko rozwoju chorób tkanek twardych zęba związanych z płytką nazębną (próchnica).

3. Stosowanie pasty do zębów Biosmalto Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
ogranicza wzrost bakterii na materiałach kompozytowych używanych do odbudowy zęba. Może
to zmniejszać ryzyko nawrotu próchnicy (wtórnej) we wcześniej leczonych okolicach, które
u pacjentów z wysokim ryzykiem rozwoju próchnicy są szczególnie narażone na uszkodzenia.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?



CEL BADANIA: Ocena wpływu dwuminutowego szczotkowania z użyciem szczotki o miękkim
włosiu i pasty do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive (dawka wielkości ziarna grochu)
na powierzchnie zęba.

Mikroskopowa ocena powierzchni zęba wystawionego na działanie hydroksyapatytu
podstawionego Mg-Sr-CO3 z chitozanem i hydroksyapatytu podstawionego fluorem.

1. Pasta do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive tworzy jednorodną warstwę ochronną
złożoną z grubej warstwy chitozanu spowalniającego proliferację biofilmu bakteryjnego.

2. Warstwa chitozanu zawiera kompleks BIO-ACTIVE i hydroksyapatyt podstawiony fluorem.
Rozpuszczenie chitozanu pozwala na powolne uwolnienie składników aktywnych, pobudza
remineralizację i zmniejsza nadwrażliwość kanalików zębinowych.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

Kontrola
(Zębina korzeniowa, złamana próbka) Po szczotkowaniu z pastą Biosmalto

Gąbczasta powłoka, prawdopodobnie zbudowana
z chitozanu o grubości około 25 µm w jednolity sposób
pokrywa powierzchnie zęba.
Można wykluczyć obecność depozytów kryształów
mikrometrycznych na powierzchni zęba. Zgodnie
z założeniem odkładanie warstwy hydroksyapatytu
pochodzącego z nanokryształów zawartych w badanej paście
do zębów (Biosmalto) zachodzi na granicy z tkanką zęba.

25µm

Powłoka z chitozanu

AUTORZY: Ionescu A., Brambilla E.
University of Milan (Włochy), Oral Microbiology and Biomaterials Laboratory.
Dane z badań własnych. 2016

CEL BADANIA: Ocena kliniczna skuteczności pasty do zębów Biosmalto w kontrolowaniu
nadwrażliwości zębiny na podstawie porównania z grupą kontrolną i placebo.

MATERIAŁY I METODY: Do badania włączono 45 pacjentów (14 do grupy leczonej pastą do zębów
z argininą, węglanem wapnia, 16 do grupy placebo i 15 do grupy Biosmalto) z nadwrażliwością zębiny
w wywiadzie. Uczestnicy badania losowo otrzymali nieoznaczoną tubkę pasty do zębów. Poziom
nadwrażliwości zębiny oceniono przed użyciem i po 3 dniach od zastosowania pasty (West i in., 2012).

WYNIKI:W badaniu pokazano, że pasta do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive i pasta do zębów
zawierająca argininę i węglan wapnia oraz 1400 ppm F– są skuteczne w redukcji nadwrażliwości zębiny
już od pierwszego nałożenia. Korzyść z leczenia zaobserwowano już po kilku chwilach od pierwszego
nałożenia preparatu. Obie pasty do zębów były statystycznie efektywniejsze niż pasta placebo.

Trzydniowe badanie kliniczne oceniające wpływ trzech różnych past do zębów
na nadwrażliwość zębiny. International Association for Dental Research.

1. Pasta do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive pozwala szybko i efektywnie zmniejszyć
nadwrażliwość zębiny.

2. Pasta do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive pozwala osiągnąć efekt porównywalny
z nowoczesnymi systemami zmniejszającymi nadwrażliwość zębów.

3. Pasta do zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive jest skuteczna już po pierwszym użyciu.

Trend oceny w skali Schiffa w punkcie wyjścia i po
3 dniach leczenia.

Trend oceny w skali VAS w punkcie wyjścia i po
3 dniach leczenia.

AUTORZY: Weinstein T., Basso M., Tassera C., Ionescu AC., Giovannardi M., Weinstein RL.
University of Milan (Włochy), “Galeazzi” Orthopedic Institute, IRCCS (Scientific Institute for
Research, Hospitalization and Health Care), Dental Clinic
Kongres IADR PEF, Jerozolima 2016 r. Nr plakatu 2530694.
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Ocena w skali
Schiffa przed
zastosowaniem

Ocena w skali
Schiffa po

zastosowaniu
DELTA

Ocena w skali
VAS przed

zastosowaniem

Ocena w skali
VAS po

zastosowaniu
DELTA

Y
Arginina,

węglan wapnia 2.71 1.6* 1.11 6.17 4.34* 1.83

W
Pasta do zębów wraż-
liwych Curasept Bio-
smalto Sensitive

2.76 1.5* 1.26 6.43 4.11* 2.32

Z
Placebo 2.69 2.41 0.28 6.51 5.9 0.61

WYNIKI OCENY W SKALI SCHIFFA I VAS

*= p<0.05

Arginina-węglan wapnia Curasept Biosmalto Placebo

Sparowane grupy w punkcie wyjścia

TRATTAMENTO DELLA SENSIBILITÀ DENTINALE TRAMITE UTILIZZO DI
UN DENTIFRICIO CON IDROSSIAPATITE Mg/Sr SOSTITUITA.
STUDIO CLINICO DI TRE GIORNI RANDOMIZZATO IN TRIPLO CIECO
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TRATTAMENTO DELLA SENSIBILITÀ DENTINALE TRAMITE UTILIZZO DI
UN DENTIFRICIO CON IDROSSIAPATITE Mg/Sr SOSTITUITA.
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Grafico 1: andamento delle valutazioni

della scala Schiff al baseline e dopo 3

giorni di trattamento

Grafico 2: andamento delle valutazioni

della scala VAS al baseline e dopo 3

giorni di trattamento
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CEL BADANIA: Ocena korzyści wynikającej ze stosowania leczenia zmniejszającego
nadwrażliwość zębów bezpośrednio po usunięciu zatrzymanych zębów mądrości stykających się
z korzeniem sąsiednich drugich zębów trzonowych.

MATERIAŁY I METODY: W badaniu uwzględniono informacje dotyczące łącznie 27 ekstrakcji
zatrzymanych zębów mądrości.
• U 12 (grupa kontrolna) osób zastosowano 0,20% roztwór chlorheksydyny dwa razy na dobę
przez 10 dni po ekstrakcji.
• U 15 (grupa interwencji) osób zastosowano to samo leczenie antyseptyczne w połączeniu
z protokołem zmniejszającym nadwrażliwość zębów z użyciem pasty do zębów zawierającej
biomimetyczny hydroksyapatyt częściowo podstawiony Mg-Sr-CO3 i octan strontu (pasta do
zębów wrażliwych Biosmalto Sensitive™) i musu miejscowego z amorficznym fosforanem wapnia
wzbogaconym jonami fluorkowymi i otoczonym warstwą cytrynianu (mus do zębów wrażliwych
Biosmalto Sensitive Natychmiastowy Efekt).
Pacjentów oceniono pod kątem bólu po 7 i 30 dniach z użyciem subiektywnej Wizualnej Skali
Analogowej (VAS, Visual Analogue Scale) obejmującej zakres od 0 (brak bólu) do 10 punktów
(niezwykle silny ból).

WYNIKI:Wgrupie otrzymującej leczenie zmniejszające nadwrażliwość zębów średnie ocenyw skaliVAS
wyniosły 5,7 (±1,7) po 7 i 2,3 (±1,9) po 30 dniach. Z kolei w grupie otrzymującej leczenie antyseptyczne
uzyskano odpowiednio 6,8 (±1,6) i 3,75 (±2,01) – wykres 1. Zaobserwowane różnice były statystycznie
znamienne zarówno po 7 (p=0,04) jak i 30 dniach (p=0,035).W grupie kontrolnej 5 z 12 (42%) pacjentów
zgłosiło bardzo dużą nadwrażliwość zębów w trakcie jedzenia i picia (szczególnie zimnych płynów)
w pierwszym tygodniu po zabiegu, podczas gdywgrupie interwencji tylko 3 z 15 (20%) chorych podało
dolegliwości o podobnym nasileniu – wykres 2.

Leczenie i profilaktyka nadwrażliwości zębów po usunięciu zęba mądrości
Podejście biomimetyczne.

1. Połączone stosowanie pasty i musu Biosmalto Sensitive do zębów wrażliwych pozwala
zauważalnie zmniejszyć nadwrażliwość zębiny spowodowaną przyczynami niefizjologicznymi,
takimi jak ekstrakcje chirurgiczne powodujące potencjalne odsłonięcie korzenia sąsiednich
zębów na działanie środowiska jamy ustnej.

2. Liczba pacjentów zgłaszających bardzo silny ból w pierwszych 7 dniach po usunięciu zęba była
statystycznie znamiennie mniejsza w grupie otrzymującej leczenie zmniejszające
nadwrażliwość Biosmalto w połączeniu z preparatem antyseptycznym (chlorheksydyna)
w porównaniu z grupą leczoną wyłącznie chlorheksydyną.

AUTORZY: Pulcini MG., Gone Benites JM., Scagnelli A., Bevilacqua A., Dian A.
University of Milan (Włochy), ‘Galeazzi’ Orthopedic Institute, IRCCS (Scientific Institute for
Research, Hospitalization and Health Care), Dental Clinic.
Collegio dei Docenti, Neapol (Włochy) 2019 r. Kod plakatu: CHO85. Journal of Osseointegration 2019

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

Biomimetyczne pasty do zębów i musy stosowane w remineralizacji szkliwa.

1. Produkty Biosmalto linii Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją (pasta
do zębów i mus natychmiastowy efekt) wykazują podobną do biomimetycznej aktywność.

2. Zarówno pasta do zębów (HAp) jak i mus (ACP-F) Biosmalto pobudzają remineralizację
powierzchni zębów, której towarzyszy tworzenie nowych kryształów hydroksyapatytu.

3. W badaniach obrazowych pokazano, że spośród przebadanych produktów jedynie Biosmalto
pozwala uzyskać strukturę nowo utworzonych kryształów, która jest podobna do struktury
naturalnego hydroksyapatytu. Większa biomimetyczność jest prawdopodobnie związana
z korzyściami wynikającymi z zawartości magnezu i strontu, których nie ma w innych
ocenionych w tym badaniu formułach.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

AUTORZY: Ionescu Ac., Izzo D., Pulcini MG., Dian A., Brambilla E.
University of Milan (Włochy), Oral Microbiology and Biomaterials Laboratory.
‘Galeazzi’ Orthopedic Institute, IRCCS (Scientific Institute for Research,
Hospitalization and Health Care), Dental Clinic.
Collegio dei Docenti, Neapol (Włochy) 2019 r. Kod plakatu: MAT05. Journal of Osseointegration 2019

CEL BADANIA: Morfologiczna ocena wpływu past do zębów i musów zawierających
hydroksyapatyt (HAp) lub amorficzny fosforan wapnia (ACP) na remineralizację ludzkiego szkliwa
i analiza ilościowa zmian składu chemicznego powierzchni zęba określanych z użyciemmikroskopii
i spektroskopii promieniowania rentgenowskiego.

MATERIAŁY I METODY: Dla celów badania przygotowano 16 powierzchni żujących (okluzyjnych)
zębów ludzkich usuniętych z przyczyn klinicznych. Każda powierzchnia zawierała 4 obszary
podzielone 2 prostopadłymi rowkami. Próbki materiału podzielono na dwie grupy:
GROUPA 1: Cztery obszary każdej próbki szczotkowano:

1. Pastą zawierającą hydroksyapatyt podstawiony Mg-Sr-CO3 i fluorohydroksyapatyt
(pasta do zębówBiosmalto Protection ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją).

2. Pastą zawierającą hydroksyapatyt podstawiony Zn-CO3.
3. Pastą zawierającą 1450 ppm fluoru.
4. Wodą destylowaną.

GROUPA 2: Cztery obszary leczono:
1. Musem zawierającym kompleks cytrynian–ACP-F (mus Biosmalto Protection

ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją).
2. Musem zawierającym hydroksyapatyt podstawiony Zn-CO3.
3. Pastą zawierającą 1450 ppm fluoru.
4. Wodą destylowaną.

Wszystkie próbki oceniono z użyciem skaningowej mikroskopii elektronowej i spektroskopii
promieniowania rentgenowskiego.

WYNIKI: Pokazano, że wszystkie remineralizujące
pasty do zębów i musy pozwalają odbudować
warstwę mineralną ludzkiego szkliwa.
W szczególności pokazano, że musy
charakteryzują się większą aktywnością niż pasty
do zębów.
Charakterystyka morfologiczna nowo utworzonych
mikrokryształów potwierdza zdolność ocenionych
formuł S-HAp i ACP do odbudowy biomimetycznej.
W badaniu pokazano, że pasta do zębówProtection
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją jako
jedyna pozwala na tworzenie regularnych i zwartych
mikrokryształów S-HAp o identycznej organizacji
i kierunku jak naturalne pryzmaty szkliwa.

Pasta do zębów BIOSMALTO

Ściśle ułożone mikrokryształy S-HAp

Skupiska
nanocząsteczek

7 dni

Oceny w skali VAS po 7 i 30 dniach

30 dni

Rozkład natężenia bólu po 7 dniach – %

Łagodny 0-3 Średni 4-7 Bardzo silny 8-10



CEL BADANIA: Ocena uwalniania fluoru z różnych formuł pasty do zębów zawierających
wielokrotnie podstawiony hydroksyapatyt w warunkach symulujących jamę ustną.

MATERIAŁY I METODY: Łącznie 120 krążków uzyskano ze 100 zębów ludzkich usuniętych
z przyczyn klinicznych. Krążki szczotkowano przez 2 minuty ocenianymi pastami do zębów
i produktem kontrolnym niezawierającym fluoru. Następnie krążki inkubowano przez 24 godziny
w bioreaktorze z przepływem ciągłym (MDFR) w obecności biofilmu jamy ustnej. Uwalnianie fluoru
zmierzono z użyciem:
• Elektrod selektywnych względem jonów fluoru do analizy składu biofilmu przylegającego do

leczonych próbek.
• Skaningowej mikroskopii elektronowej – SEM.
• Spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii – EDS.

WYNIKI: Badane pasty do zębów zawierające hydroksyapatyt wielokrotnie podstawiony
węglanem, magnezem i strontem oraz fluorohydroksyapatyt (pasta do zębów Biosmalto
Protection™ ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją, Curasept S.p.A., Saronno)
charakteryzowały się znaczącym uwalnianiem fluoru. Na podstawie uzyskanych w badaniu wyników
stwierdzono również, że w postaci jonowej fluor jest biodostępny nawet po 24 godzinach inkubacji.

Ocena uwalniania fluoru z pasty do zębów zawierającej podstawiony
nanoapatyt.

AUTORZY: Ionescu AC., Brambilla E.
Oral Microbiology Laboratory, ‘Galeazzi’ Orthopedic Institute, IRCCS (Scientific Institute for
Research, Hospitalization and Health Care), Department of Biomedical, Surgical and Dental
Sciences, University of Milan, Włochy.

We wszystkich przebadanych formułach pasty do zębów Biosmalto Ochrona przed Próchnicą,
Ścieraniem i Erozją™ pozwalają uwolnić istotną ilość fluoru, który zostaje wbudowany w struktury
zęba. Tym samym pomagają utworzyć fluorohydroksyapatyt, który jest odporniejszy na atak
kwasów z płytki bakteryjnej. Duża ilość fluoru wykryta po 6 i 24 godzinach w inkubowanym
biofilmie pozostającym w kontakcie z powierzchniami eksponowanymi na pasty do zębów
Biosmalto Protection™ ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją sugeruje, że odsłonięte
powierzchnie zęba mogą uwalniać fluor w biomasie, wykazując potencjalnie działanie
przeciwbakteryjne.

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

1 2 3

Rycina 1. – Uwalnianie fluoru z próbek bezpośrednio po szczotkowaniu.
Ryciny 2 i 3. – Zawartość fluoru w biomasach inkubowanych odpowiednio przez 6 (ryc. 2) i 24 godziny (ryc. 3).

CEL BADANIA: Ocena wbudowywania jonów fluoru w szkliwo zęba na podstawie porównania
musu do zębów zawierającego amorficzny fosforan wapnia i 1450 ppm fluoru w kompleksie
z cytrynianem (cytrynian-ACP-F, Biosmalto Mus Natychmiastowy Efekt™, Curasept SpA,
Saronno) z musem zawierającym fosfopeptyd kazeiny i amorficzny fosforan wapnia z 900 ppm
fluoru sodu (CPP-ACP, MI Paste Plus™, GC Corporation, Tokio).

MATERIAŁY I METODY: Próbki zębów wołowych umieszczono na 24 godziny w pojemnikach
z dwoma produktami badanymi i roztworem buforu fosforanowego (PBS). Następnie próbki
przeanalizowano z użyciem:
• Skaningowej mikroskopii elektronowej – SEM
• Spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii – EDS

WYNIKI:W zdjęciach uzyskanych z użyciem skaningowego mikroskopu elektronowego pokazano,
że próbki szkliwa zęba wołowego leczone dwoma różnymi musami mają powierzchnię
o identycznej budowie morfologicznej. Przeciwnie, w ocenie przeprowadzonej z użyciem
spektroskopii rentgenowskiej z dyspersją energii pokazano, że leczenie musem zawierającym
kompleks cytrynian–ACP-F pozwala wbudować więcej jonów fluoru, podczas gdy ilość jonów
fluoru wbudowywana w strukturę szkliwa w grupie CPP–ACP jest znikoma.

Ocena porównawcza wbudowywania fluoru w tkanki zęba między dwoma
musami remineralizującymi do stosowania miejscowego zawierającymi
amorficzny fosforan wapnia (ACP). Badanie w warunkach in vitro.

Mus Biosmalto Natychmiastowy Efekt™ zapewnia efektywniejsze dostarczenie fluoru do szkliwa
zęba niż MI Paste Plus™. Pozwala to na utworzenie wyraźniejszej powierzchownej warstwy
fluorohydroksyapatytu, który jest bardziej odporny na atak kwasów niż naturalny hydroksyapatyt.
Oznacza to, że mus Biosmalto Natychmiastowy Efekt™ może być zalecany do stosowania we
wszystkich sytuacjach klinicznych, w których szkliwo zęba jest szczególnie narażone na atak
kwasów z płytki bakteryjnej.

AUTORZY: Degli Esposti L. (1,2), Tampieri A. (1), Iafisco M. (1)
1 - Institute of Science and Technology for Ceramics (ISTEC), National Research Council (CNR).
2 - Department of Chemistry, Life Sciences and Environmental Sustainability, University of Parma (Włochy).

CZEGO MOŻNA DOWIEDZIEĆ SIĘ Z TEGO BADANIA?

Nawykresie pokazano ilość fluoru w pierwszychmikrometrach szkliwa zęba wyrażoną w częściach
na milion (ppm). Jak można zobaczyć, zawartość fluoru w szkliwie próbki leczonej musem
Biosmalto Natychmiastowy Efekt™ jest znacznie wyższa w porównaniu z próbką leczoną MI Paste
Plus™. Różnica zaobserwowana w analizie instrumentalnej przeprowadzone w drugiej grupie była
niewielka i porównywalna z kontrolą ujemną (ząb bez ekspozycji na jakikolwiek mus oceniany
w badaniu).

Uwalnianie F–po leczeniu, ppb/mm2

Badanie pasty do zębów

Pasta do zębów

B1 – Pasta do zębów z fluorem A 1450
ppm
B2 – Pasta do zębów z fluorem B 1450 ppm
B3 – Biosmalto LOT 085 9

B1 – Pasta do zębów z fluorem A 1450
ppm
B2 – Pasta do zębów z fluorem B 1450 ppm
B3 – Biosmalto LOT 085 9

B1 – Pasta do zębów z fluorem A 1450
ppm
B2 – Pasta do zębów z fluorem B 1450 ppm
B3 – Biosmalto LOT 085 9

kontrola kontrola kontrola
Pasta do zębów Pasta do zębów

Badanie pasty do zębów Badanie pasty do zębów

ppm ppm



OD BADAŃ DO PRAKTYKI KLINICZNEJ: CURASEPT BIOSMALTO

OPISYPRZYPADKÓW

Dr. SERGIO SANTANGELO

WIEK PACJENTA 9 lat, dziewczynka

POWÓD WIZYTY
Pacjentka wymagała leczenia ortodontycznego, a ortodonta
poprosił o przeprowadzenie wstępnego leczenia uszkodzeń
szkliwa.

BADANIE KLINICZNE
I HIPOTEZA

U pacjentki stwierdzono uogólnione białe plamy znajdujące się
na obu łukach zębowych z nasiloną demineralizacją w obrębie
zębów 1.1 i 2.1 prawdopodobnie związaną z leczeniem
kortykosteroidami, które dziewczynka przyjmuje od 3 roku
życia (rż.) z powodu astmy oskrzelowej.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE
ROZPOZNANEGO PROBLEMU
KLINICZNEGO

Do czyszczenia zębów pacjentka używała zwykłej szczoteczki
z włosiem o średniej twardości i past do zębów (różnych
marek) zawierających fluor (1450 ppm), które stosowała dwa
razy na dobę.

PLAN LECZENIA
ZAPROPONOWANY PRZEZ
AUTORA

• Profesjonalna higiena jamy ustnej z użyciem protokołu
Guided Biofilm Therapy (GBT®);

• Uwzględniając wiek pacjentki, stwierdzono, że nie kwalifikuje
się ona do leczenia z użyciem indywidualnej nakładek na
zęby stosowanych w ciągu dnia. W związku z tym
dziewczynce pokazano, jako należy nakładać mus
BIOSMALTO® ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją,
wykonując jedną aplikację na dobę; chorej zalecono
powstrzymanie się od picia i jedzenia przez około 30 minut
po nałożeniu preparatu.

• W trakcie leczenia musem BIOSMALTO® pacjentce
przepisano również pastę do zębów BIOSMALTO® JUNIOR
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją w zastępstwie
dotychczas używanego produktu.

W zalecanym trzymiesięcznym okresie leczenia pacjentka nie
zgłosiła jakichkolwiek działań niepożądanych.

PRZYPADEK KLINICZNY

WYNIKI KLINICZNE

Zdjęcie wyjściowe (zdjęcie 1) wykonano przed rozpoczęciem
leczenia musem i pastą do zębów BIOSMALTO oraz przed
leczeniem czynnościowym z użyciem aparatu
ortodontycznego ruchomego.
Ponowną ocenę fotograficzną (zdjęcie nr 2) wykonano po
3 miesiącach leczenia musem BIOSMALTO® ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozją stosowanego wspólnie z pastą
do zębów BIOSMALTO® JUNIOR ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją. W chwili ponownej oceny stwierdzono
widoczną poprawę zmian szkliwa, która została również
zauważona i doceniona przez pacjentkę i członków jej rodziny.
W międzyczasie stwierdzono również poprawę zasad
przestrzegania zasad higieny jamy ustnej w domu przez
pacjentkę, co stanowi podstawę rezultatów każdego leczenia
remineralizacyjnego.
Kilka obszarów białych plam ustąpiło; stwierdzono również
zmniejszenie uogólnionego zmętnienia i wzrost przezierności,
również w obrębie brzegów, gdzie widoczne były ubytki
w szkliwie.

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE
I WIZYTY KONTROLNE

Program leczenia podtrzymującego obejmował zabiegi
profesjonalnej higieny jamy ustnej wykonywane co 3 miesiące
i usunięcie naddziąsłowej płytki nazębnej. Pacjentka
kontynuuje codzienne stosowanie pasty do zębów i musu
BIOSMALTO® JUNIOR ochrona przed próchnicą, ścieraniem
i erozją, które są specjalnie przeznaczone dla pacjentów
w młodym wieku i mogą być stosowane bez ograniczeń.

PROGRAM CZYSZCZENIA
ZĘBÓW I NARZĘDZIA

Na podstawie przeprowadzonej oceny stwierdzono,
że pacjentka używa właściwych technik szczotkowania zębów
i szczoteczek do zębów. W związku z tym to postępowanie
utrzymano, nawet po aktywnej fazie leczenia, jednak
compliance jest oceniany raz na trzy miesiące.

PRZED PO 3 MIESIĄCACH



PRZYPADEK KLINICZNY Dr.ssa LORENZA VILLANI
Dr. DAVIDE TESTA

WIEK PACJENTA 21 lat, mężczyzna

POWÓD WIZYTY
Pacjent w trakcie rutynowej wizyty kontrolnej zapytał
o możliwość zastosowania leczenia w celu poprawy wyglądu
swojego uśmiechu.

BADANIE KLINICZNE
I HIPOTEZA

U pacjenta stwierdzono białawe plamy na wielu zębach,
szczególnie widoczne na siekaczach górnych,
odpowiadające objawom przedmiotowym fluorozy, pomimo
negatywnego wywiadu w kierunku systemowej podaży fluoru
w przeszłości.
Pacjent pali papierosy i regularnie pije kawę, a w trakcie
każdej wizyty kontrolnej stwierdzano u niego liczne
przebarwienia zewnątrzpochodne.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE
ROZPOZNANEGO PROBLEMU
KLINICZNEGO

Pomimo tego, że pacjent zgłaszał pewnego rodzaju
dyskomfort związany z tą sytuacją i kwestiami estetycznymi,
nigdy nie próbował znaleźć rozwiązania.
Kiedy jednak pojawił się na wizycie okresowej, chciał zasięgnąć
opinii dentysty na temat ewentualnych możliwości leczenia.

PLAN LECZENIA
ZAPROPONOWANY PRZEZ
AUTORA

• Pacjentowi zaproponowano profesjonalną higienę jamy ustnej
i programwizyt kontrolnych.

• W odstępie jednego tygodnia przeprowadzono u chorego dwa
zabiegi profesjonalnego wybielania zębów: leczenie
obejmowało dwie 12-minutowe aplikacje Opalescence™
Boost™ z nadtlenkiem wodoru. Po każdym zabiegu wybielania
na zęby nakładano mus BIOSMALTO® PROFESSIONAL
do zębów wrażliwych. Mus nakładano z użyciem specjalnej
nakładki wewnątrzustnej, pozostawiając go przez pięć minut
bez płukania jamy ustnej. Po zabiegu pacjentowi polecano
powstrzymanie się od jedzenia i picia przez trzydzieści minut.

Bezpośrednio po pierwszym zabiegu profesjonalnegowybielania
pacjent rozpoczął domowe leczenie remineralizujące z użyciem
musuBIOSMALTO® ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją.
Domowe leczenie musem trwa około cztery miesiące i obejmuje
jedną lub dwie aplikacje produktu dziennie z pozostawieniem go
przez dwie minuty bez płukania jamy ustnej; po nałożeniu
preparatu pacjent nie pił i nie jadł przez trzydzieści minut.
Po miesiącu przeprowadzono wizytę kontrolną, w czasie której
pacjenta zakwalifikowano do zabiegu mikroabrazji szkliwa
z użyciem Ultradent™ Opalustre™. Preparat nałożono na każdy
ząb i pozostawiono na 60 sekund. Następnie zastosowano
leczenie remineralizujące z użyciem musu BIOSMALTO®

PROFESSIONAL do zębów wrażliwych.
Uzgodniony z pacjentem plan leczenia obejmował comiesięczne
wizyty kontrolne z ewentualnym wykonaniem profesjonalnej
mikroabrazji i remineralizacji. Na koniec czteromiesięcznego
domowego leczenia musem BIOSMALTO® ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozją zaplanowano wizytę kontrolną
w celu oceny wyników leczenia i poziomu satysfakcji pacjenta.

WYNIKI KLINICZNE

Po zabiegach profesjonalnego wybielania zębów uzyskano
odcień A1 wg kolornika VITA® (z A3 w punkcie wyjściowym),
zakrywając przebarwienia powstałe w przebiegu fluorozy. Już
po dwóch miesiącach terapii domowej uzyskano znakomite
wyniki, co spotkało się z dużym entuzjazmem ze strony
pacjenta i poprawą poziomu przestrzegania zasad dalszego
leczenia.
Nie stwierdzono działań niepożądanych.

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE
I WIZYTY KONTROLNE

Zważywszy na skuteczną kontrolę domową, profesjonalne
zabiegi higieny jamy ustnej wykonywano raz w roku. Po
każdym zabiegu profesjonalnej higieny jamy ustnej
pacjentowi zalecano dalsze leczenie musem BIOSMALTO®

ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją w domu.
W trakcie wizyty kontrolnej stwierdzono konieczność
odbudowy wypełnienia kompozytowego w zębie 22, którą
zaplanowano po zakończeniu opisywanego leczenia w celu
poprawy integracji z nowym uśmiechem pacjenta.

PROGRAM CZYSZCZENIA
ZĘBÓW I NARZĘDZIA

Dla celów tego leczenia konieczna była modyfikacja techniki
higieny jamy ustnej: pacjent początkowo używał zwykłej
szczoteczki z włosiem o średniej twardości. Obecnie chory
używa szczoteczki elektrycznej z czujnikiem nacisku i ultra
cienką główką; jednocześnie stosuje nić dentystyczną do
czyszczenia przestrzeni międzyzębowych, której wcześniej nie
używał.

PRZED PO



PRZYPADEK KLINICZNY Dr. MATTEO BASSO

WIEK PACJENTA 21 lat, kobieta

POWÓD WIZYTY

Pacjentka przyszła do gabinetu stomatologicznego w celu
wykonania zabiegu profesjonalnej higieny jamy ustnej
i zasięgnięcia opinii na temat możliwości uzyskania
jaśniejszego uśmiechu. Pacjentka uważa, że jej zęby są brudne
i wiecznie „poplamione”.

BADANIE KLINICZNE
I HIPOTEZA

Zęby pacjentki nie mają jednolitej barwy, przy czym zęby 11
i 22 są ciemniejsze od pozostałych. W zębie 11 stwierdzono
jedną recesję dziąsłową sięgającą brodawki zębowej od strony
powierzchni mezjalnej związaną z ciężkim nieprawidłowym
ustawieniem zęba wcześniej korygowanym za pomocą
leczenia ortodontycznego. Poza tym stwierdza się liczne
recesje w obu łukach zębowych.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE
ROZPOZNANEGO PROBLEMU
KLINICZNEGO

Pacjentka podała w wywiadzie wcześniejsze próby wybielania
zębów, zarówno profesjonalnego w gabinecie
stomatologicznym jak i w domu. W obu przypadkach leczenie
było związane z rozwojem silnej nadwrażliwości zębiny, która
uniemożliwiła chorej kontynuację terapii; w związku z tym
wyniki leczenia były dostateczne.

PLAN LECZENIA
ZAPROPONOWANY PRZEZ
AUTORA

Mając na uwadze młody wiek i możliwość osiągnięcia dobrych
wyników leczenia wybielającego, podjęto decyzję o domowym
wybielaniu zębów z zastosowaniem protokołu
zapobiegającego rozwojowi nadwrażliwości zębów z użyciem:
• musu i pasty BIOSMALTO® do zębów wrażliwych oraz płynu
do płukania jamy ustnej stosowanych 2 razy dziennie bez
płukania jamy ustnej wodą; leczenie rozpoczęto na
2 tygodnie przed dostarczeniem indywidualnych nakładek
wybielających.

• U chorej wykonano lakierowanie recesji dziąsłowych 22600
ppm fluoru; następnie u pacjentki zastosowano preparat
wybielający złożony z żelu z 16% nadtlenkiem karbamidu
i azotanem potasu, który miała nosić przez 3 godziny
dziennie przed snem przez 6 dni.

W trakcie całego okresu leczenia i przez kolejne 2 tygodnie po
jego zakończeniu pacjentka kontynuowała stosowanie musu,
pasty do zębów i płynu do płukania jamy ustnej BIOSMALTO®

do zębów wrażliwych dwa razy na dobę.

WYNIKI KLINICZNE

Pacjentka mogła zrealizować leczenie wybielające bez bólu
i nadwrażliwości, które zgłaszała w trakcie poprzednich prób
wybielania.
Efekty leczenia wybielającego były widoczne wraz
z ustąpieniem przebarwień z zębów 11 i 22. Ostatecznie
pacjentka była zadowolona ze swojego nowego uśmiechu.

LECZENIE PODTRZYMUJĄCE
I WIZYTY KONTROLNE

Program leczenia podtrzymującego obejmował zabiegi
profesjonalnej higieny jamy ustnej wykonywane raz
na 6 miesięcy. Zważywszy na naruszenie powierzchni
(zadrapanie) zębów po wcześniejszym leczeniu
ortodontycznym, podjęto decyzję o kontynuowaniu
codziennego stosowania pasty do zębów BIOSMALTO®

do zębów wrażliwych i odpowiedniego płynu do płukania jamy
ustnej. W trakcie każdej sesji zabiegowej w gabinecie
stomatologicznym stosowano mus do zębów BIOSMALTO®

PROFESSIONAL do zębów wrażliwych.

PROGRAM CZYSZCZENIA
ZĘBÓW I NARZĘDZIA

Pacjentka używała zwykłej szczoteczki do zębów z włosiem
o wysokiej twardości. Mając na uwadze obecność recesji
dziąsłowych, pacjentce zalecono stosowanie specjalnej
szczoteczki do zębów (CURASEPT BIOSMALTO® SENSITIVE
z miękkim i delikatnym włosiem), która jest odpowiedniejsza
dla pacjentów z takim problemem i pozwala utrzymać nowo
powstałą, zremineralizowaną macierz szkliwa.



PRZYPADEK KLINICZNY NICOLE ANDREOLLI RDH

WIEK PACJENTA 15 LAT

POWÓD WIZYTY Higiena jamy ustnej po leczeniu stałym aparatem
ortodontycznym.

BADANIE FIZYKALNE I OPIS
ZAOBSERWOWANEJ SYTUACJI
KLINICZNEJ

• W badaniu warg, języka, dna jamy ustnej i podniebienia nie
stwierdzono żadnych uszkodzeń;

• Zdrowe, różowe dziąsła o wyglądzie skórki pomarańczy;
obecność różowych brodawek międzyzębowych
prawidłowej wielkości;

• Brak nieprawidłowości w trakcie sondowania kieszonek
zębowych;

• Brak krwawienia;
• Brak płytki nazębnej (tj.: 0%);
• Brak recesji linii dziąsła;
• Liczne obszary demineralizacji na prawie wszystkich
powierzchniach zębów.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE Pacjentka nie stosowała jakiegokolwiek specjalnego rodzaju
pasty, płynu do płukania jamy ustnej czy musu.

PLAN LECZENIA:

• PRZYGOTOWANIE
• LECZENIE [OPIS I NAZWA
ZASTOSOWANYCH
PRODUKTÓW, CZAS TRWANIA
LECZENIA, LICZBA
APLIKACJI]

• SKUTKI UBOCZNE, JEŚLI
ZOSTAŁY WYKRYTE

• Trzy wizyty (leczenie jest kontynuowane);
• Punkt wyjścia: motywacja + karta oceny periodontologicznej
+ profesjonalny zabieg higieny jamy ustnej + zdjęcie +
aplikacja musu BIOSMALTO® PROTECTION
NATYCHMIASTOWY EFEKT ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją (5minut). Zaleciłam pacjentce zakup pasty
do zębów BIOSMALTO® PROTECTION ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozję oraz musu BIOSMALTO®

PROTECTION NATYCHMIASTOWY EFEKT ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozją do pielęgnacji domowej do
stosowania dwa razy na dobę przez 2 tygodnie (po 5 minut
bez płukania jamy ustnej wodą przez godzinę po nałożeniu);

• Wizyta kontrolna po 2 tygodniach: ponowna ocenamotywacji
+ przegląd dentystyczny + zdjęcie + NAŁOŻENIE musu
BIOSMALTO® PROTECTION NATYCHMIASTOWY EFEKT
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją. Zaleciłam
pacjentce kontynuację leczenia pastą do zębów
BIOSMALTO® PROTECTION ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją oraz musem NATYCHMIASTOWY EFEKT
do pielęgnacji domowej przez 6 tygodni.

• Wizyta kontrolna po 2 miesiącach (dobrze współpracująca
pacjentka): ponowna ocena motywacji + przegląd + zdjęcie +
nałożenie musu BIOSMALTO® PROTECTION
NATYCHMIASTOWY EFEKT ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją do pielęgnacji domowej; określenie planu
leczenia podtrzymującego.

WYNIKI LECZENIA, A JEŚLI
ZDJĘCIA WYKONANO W INNYM
MOMENCIE, OPIS POSTĘPU
ZAOBSERWOWANEGO
W RÓŻNYCH ODSTĘPACH
CZASU

• Punkt wyjścia: obecność licznych obszarów demineralizacji
na prawie wszystkich powierzchniach zęba (tj. żującej,
przedsionkowej zębów przedtrzonowych, a szczególnie
w sekstantach 2 i 5, na powierzchni językowej
i podniebiennej);

• Kontrola po 2 tygodniach: zmniejszenie obszarów
demineralizacji pod kątem rozległości, liczby i oceny barwnej,
szczególnie na powierzchni przedsionkowej zębów sekstantu
2 i 5;

• Kontrola po 2 miesiącach: prawie brak obszarów
demineralizacji na powierzchni przedsionkowej zębów
sekstantu 2 i 5 oraz zmniejszenie rozległości i poprawa
oceny barwnej zmian na powierzchni żującej zębów przed-
i trzonowych. Demineralizacja jest nadal widoczna na
powierzchniach językowej/podniebiennej i przedsionkowej
zębów przed- i trzonowych.

UZGODNIONY PLAN LECZENIA
PODTRZYMUJĄCEGO: ODSTĘPY
MIĘDZY WIZYTAMI
KONTROLNYMI,
MONITOROWANIE

• Wizyta w gabinecie dentystycznym w celu przeprowadzenia
leczenia uzupełniającego za 2 miesiące (dobry compliance);

• Aplikacja musu BIOSMALTO® NATYCHMIASTOWY EFEKT
PRO w trakcie każdej wizyty kontrolnej;

• PASTA DO ZĘBÓW BIOSMALTO® NATYCHMIASTOWY
EFEKT oraz MUS NATYCHMIASTOWY EFEKT –
PIELĘGNACJA DOMOWA są wskazane do stosowania
w domowej higienie jamy ustnej do czasu następnego
leczenia uzupełniającego.

CZY PACJENTKA ZMIENIŁA
SPOSÓB HIGIENY JAMY
USTNEJ?

• Pacjentka stosuje elektryczną szczoteczkę do zębów
z końcówką z miękkim włosiem.

• Pacjentka jest zmotywowana do stosowania nici
dentystycznej.

PRZED PO 2 TYGODNIACH

PO 8 TYGODNIACH



PO 70 DNIACH

PRZYPADEK KLINICZNY DANIELE MODESTI RDH

WIEK PACJENTA 37 LAT

POWÓD WIZYTY

Pacjentka skontaktowała się ze mną w celu wykonania
zabiegu profesjonalnej higieny jamy ustnej i ewentualnego
wybielenia zębów dla poprawy estetyki uśmiechu. Po
dokładnej ocenie pacjentka została poinformowana, że
wybielanie zębów pozwoli tylko zamaskować uszkodzenia
szkliwa, ale nie rozwiąże problemu. Dlatego też pacjentka
wymagała innego leczenia.

BADANIE FIZYKALNE I OPIS
ZAOBSERWOWANEJ SYTUACJI
KLINICZNEJ

Po dokładnym zebraniu wywiadu i ocenie klinicznej
rozpoznano u pacjentki fluorozę zębów i wyjaśniono jej, że
uszkodzenie szkliwa wynika z nadmiernej podaży fluoru.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE
Pacjentka używała wybielających past do zębów. Nigdy
jednak nie próbowała rozwiązać swojego problemu, dlatego
też nigdy nie zaproponowano jej właściwego rozwiązania.

PLAN LECZENIA:

• PRZYGOTOWANIE
• LECZENIE [OPIS I NAZWA
ZASTOSOWANYCH
PRODUKTÓW, CZAS TRWANIA
LECZENIA, LICZBA
APLIKACJI]

• SKUTKI UBOCZNE, JEŚLI
ZOSTAŁY WYKRYTE

• Profesjonalna higiena jamy ustnej
• Zdjęcie wycisków i przygotowanie indywidualnych,
formowanych próżniowo nakładek na zęby

• Pacjentka otrzymała mus BIOSMALTO®NATYCHMIASTOWY
EFEKT ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
z instrukcjami dotyczącymi jego stosowania

• Kobiecie zalecono stosowanie pasty do zębów BIOSMALTO®

PROTECTION ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
w połączeniu z musem NATYCHMIASTOWY EFEKT

• Nie wykryto żadnych skutków ubocznych
• Zmniejszenie łagodnej nadwrażliwości zębiny, którą
pacjentka od czasu do czasu zgłaszała.

WYNIKI LECZENIA, A JEŚLI
ZDJĘCIA WYKONANO W INNYM
MOMENCIE, OPIS POSTĘPU
ZAOBSERWOWANEGO
W RÓŻNYCH ODSTĘPACH
CZASU

Dokumentację zdjęciową wykonano na początku leczenia,
a następnie po 30 dniach stosowania musu do zębów.
Początkowo pacjentka myślała, że trudno jej będzie
przestrzegać zaleceń leczenia. W rzeczywistości chora
zauważyła pewną poprawę w swoim stanie zdrowia
w trakcie leczenia. W ponownej ocenie wykonanej po
30 dniach zaobserwowano zmniejszenie liczby ubytków
szkliwa i uszkodzeń na prawie wszystkich elementach zęba
oraz zmniejszenie nadwrażliwości zębiny, na którą pacjentka
skarżyła się od czasu do czasu.

UZGODNIONY PLAN LECZENIA
PODTRZYMUJĄCEGO: ODSTĘPY
MIĘDZY WIZYTAMI
KONTROLNYMI,
MONITOROWANIE

Pacjentce zalecono nakładanie w domu musu na zęby
z użyciem dopasowanych, formowanych próżniowo nakładek
dwa razy na dobę po higienie jamy ustnej. Za każdym razem
preparat pozostawał w jamie ustnej przez 20 minut; po wyjęciu
nakładek pacjentka musiała się powstrzymać od płukania
jamy ustnej, jedzenia, picia czy palenia tytoniu. Kontrolna
ocena co 30 dni przez minimum 3 miesiące.

CZY PACJENTKA ZMIENIŁA
SPOSÓB HIGIENY JAMY
USTNEJ?

Kontrola płytki nazębnej w domu była dobra. Zmieniliśmy
jedynie narzędzia stosowane w higienie jamy ustnej.
Szczoteczkę do zębów z włosiem o średniej twardości
zastąpiono szczoteczką Curasept SOFT 012. Wybielającą
pastę do zębów, którą pacjentka tak bardzo polubiła (chociaż
spowodowała nadwrażliwość zębiny i charakteryzowała się
wysoką ścieralnością) zastąpiono pastą do zębów
BIOSMALTO® PROTECTION ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją.

PRZED PO 30 DNIACH



PRZYPADEK KLINICZNY STEFANIA MORITTU RDH

WIEK PACJENTA 17 LAT

POWÓD WIZYTY Okresowy przegląd stomatologiczny. Wizyta w celu kwalifikacji
do założenia aparatu ortodontycznego.

BADANIE FIZYKALNE I OPIS
ZAOBSERWOWANEJ SYTUACJI
KLINICZNEJ

U pacjentki nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
Na siekaczach stwierdzono tylko pewne uszkodzenia związane
z nadmiarem fluoru (dziewczyna mieszka w mieście, w którym
woda wodociągowa jest mocno chlorowana; obserwowano
tam wiele przypadków fluorozy zębów).
Dobra higiena jamy ustnej w domu. Brak próchnicy zębów.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE Problemem pacjentki jest fakt, iż jest to jej pierwsze leczenie.

PLAN LECZENIA:

• PRZYGOTOWANIE
• LECZENIE [OPIS I NAZWA
ZASTOSOWANYCH
PRODUKTÓW, CZAS TRWANIA
LECZENIA, LICZBA
APLIKACJI]

• SKUTKI UBOCZNE, JEŚLI
ZOSTAŁY WYKRYTE

• Pierwsza wizyta
• Skaling lub usuwanie kamienia nazębnego
• Instrukcje dotyczące prowadzenia higieny jamy ustnej
w domu: Stosowanie pasty do zębów BIOSMALTO®

PROTECTION ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją
trzy razy na dobę, musu BIOSMALTO® NATYCHMIASTOWY
EFEKT ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją do
pielęgnacji domowej do aplikacji wieczorem po dokładnym
wyszczotkowaniu zębów. Pacjentce zalecono nakładanie
niewielkiej ilości musu na zęby przed snem bez płukania jamy
ustnej po wyjęciu nakładki na zęby (jeśli pacjentka napiła się
w nocy, czynność należało powtórzyć).

OKRES STOSOWANIA Codziennie przez trzy miesiące.

UZGODNIONY PLAN LECZENIA
PODTRZYMUJĄCEGO: ODSTĘPY
MIĘDZY WIZYTAMI
KONTROLNYMI,
MONITOROWANIE

Wizyta kontrolna: po miesiącu od daty pierwszego
zastosowania musu; Po dwóch miesiącach;
Po trzech miesiącach.
Później co sześć miesięcy. Pacjentka powinna stosować mus
do zębów w razie potrzeby.

CZY PACJENTKA ZMIENIŁA
SPOSÓB HIGIENY JAMY
USTNEJ?

Sposób prowadzenia higieny jamy ustnej w domu nie został
zmieniony. Nie wykryto żadnych skutków ubocznych.
W trakcie comiesięcznych wizyt kontrolnych stwierdzono, że
przebarwienia są mniej wyraźne. „Kredowy” kolor zębów
praktycznie ustąpił. Dystalna część siekacza 2.2 stała się
ledwo widoczna.

PRZED PO



PRZYPADEK KLINICZNY MATTEO BASSO DDS, PhD, MSc

WIEK PACJENTA 19 LAT

POWÓD WIZYTY

U pacjentki zaobserwowano wiele białawych plam na
wszystkich powierzchniach zębów, które stanowiły problem
estetyczny i powodowały nadwrażliwość zębiny. Pacjentka
zapytała o możliwość poprawy wyglądu jej uśmiechu.
Wcześniej nie stosowała leczenia zachowawczego ani
remineralizującego. Poprzednio u chorej nieprawidłowo
rozpoznano amelogenesis imperfecta.

BADANIE FIZYKALNE I OPIS
ZAOBSERWOWANEJ SYTUACJI
KLINICZNEJ

W badaniu fizykalnym (zdjęcie) stwierdzono uogólnioną fluorozę na
wszystkich powierzchniach zębów, która występuje częściej niż
amelogenesis imperfecta, jednak na szczęście lepiej poddaje się
leczeniu zachowawczemu i mało inwazyjnemu. W kilku miejscach
powierzchnia zębów była nieregularna: stwierdzono obszary szkliwa
o większej porowatości oraz inne miejsca, w których
zaobserwowano odłączenie się powierzchownych fragmentów
tkanek zęba.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE

Wcześniej pacjentka bezskutecznie stosowała pasty do zębów
z fluorem. Przed wizytą chorej nigdy nie zalecono leczenia
remineralizującego. Kiedy pacjentka była starsza,
zaproponowano jej leczenie protetyczne z użyciem licówek
ceramicznych, żeby rozwiązać jej problem estetyczny.

PLAN LECZENIA:

• PRZYGOTOWANIE
• LECZENIE [OPIS I NAZWA
ZASTOSOWANYCH
PRODUKTÓW, CZAS TRWANIA
LECZENIA, LICZBA
APLIKACJI]

• SKUTKI UBOCZNE, JEŚLI
ZOSTAŁY WYKRYTE

• Mając na uwadze nieregularność powierzchni zębów,
podjęto decyzję o wykonaniu mikroabrazji z użyciem
specjalnych produktów zawierających kwas solny
i cząsteczki ścierne.

• Dwukrotne nałożenie było wystarczające do uzyskania
jednorodnej powierzchni szkliwa bez jakichkolwiek
nieregularności.

• Wkrótce potem na zęby pacjentki nałożono MUS BIOSMALTO®

NATYCHMIASTOWY EFEKT PRO DO ZĘBÓW WRAŻLIWYCH
z użyciem specjalnych nakładek, który trzymano przez 5 minut,
aby zapobiec rozwojowi nadwrażliwości zębiny po zabiegu.
Pacjentka kontynuowała leczenie musem BIOSMALTO®

NATYCHMIASTOWY EFEKT ochrona przed próchnicą, ścieraniem
i erozją do pielęgnacji domowej oraz pastą do zębów z tej serii,
które stosowała dwa razy dziennie przez 3 miesiące.

WYNIKI LECZENIA, A JEŚLI
ZDJĘCIA WYKONANO W INNYM
MOMENCIE, OPIS POSTĘPU
ZAOBSERWOWANEGO
W RÓŻNYCH ODSTĘPACH
CZASU

Po 3 miesiącach oceniono postęp leczeni, stwierdzając
zmniejszenie zmętnień na powierzchniach zębów oraz znaczną
redukcję liczby białawych plam. Pacjentka była zadowolona
z efektu leczenia już na tym etapie. Dla nas efekt leczenia nie
był jednak jeszcze satysfakcjonujący. Dlatego też powierzchnie
zębów zostały delikatnie wyczyszczone gumeczką polerską
i pastą pozbawioną właściwości ściernych, a pacjentka
kontynuowała leczenie musem BIOSMALTO®

NATYCHMIASTOWY EFEKT DO PIELĘGNACJI DOMOWEJ
i pastą do zębów przez kolejne 3 miesiące.

Po 6 miesiącach postęp leczenia był widoczny. Większość
białych plam zniknęła, a powierzchnia szkliwa była jednorodna
i błyszcząca, stanowiąc potwierdzenie remineralizacji.

UZGODNIONY PLAN LECZENIA
PODTRZYMUJĄCEGO: ODSTĘPY
MIĘDZY WIZYTAMI
KONTROLNYMI,
MONITOROWANIE

Po 6 miesiącach podjęto decyzję o wykonaniu mikroabrazji
zębów łuku dolnego. Nie wykonano jej wcześniej, aby uniknąć
zjawiska nadwrażliwości wynikającego z jednoczasowego
leczenia zębów obu łuków. W ten sposób pozwolono również
na to, abyMUS BIOSMALTO®NATYCHMIASTOWYEFEKT PRO
wzmocnił elementy dolnego łuku zębowego przed
wykonaniem zabiegu abrazji chemiczno-mechanicznej.
Pacjentka wprowadziła MUS BIOSMALTO®

NATYCHMIASTOWY EFEKT HOMECARE i PASTĘ DO ZĘBÓW
z tej linii do codziennej higieny jamy ustnej. Uśmiech kobiety
wyraźnie się poprawił, w związku z czym postanowiła
kontynuować leczenie. Dalsze leczenie uzupełniające będzie
wykonywane co 3 miesiące; przynajmniej do czasu uzyskania
w pełni stabilnych wyników leczenia, również w zębach łuku
dolnego.

CZY PACJENTKA ZMIENIŁA
SPOSÓB HIGIENY JAMY
USTNEJ?

Wramach domowej higieny jamy ustnej chora wymieniła często
stosowaną przez siebie szczoteczkę do zębów z włosiem
o średniej twardości na szczoteczkę o miękkim włosiu linii
BIOSMALTO®. Szczoteczka ta została specjalnie opracowana
do stosowania w leczeniu remineralizującym, aby zapewnić
skuteczne usuwanie płytki nazębnej z jednoczesną ochroną
delikatnych, poddawanych remineralizacji powierzchni szkliwa.
Do czyszczenia przestrzeni międzyzębowych zastosowano
atraumatyczną szczoteczkę z serii CURASEPT PROXI
z systemem Safe Stop System, aby uniknąć uszkodzeń dziąsła
i uzyskać dobry efekt leczenia przestrzeni międzyzębowych.



PRZYPADEK KLINICZNY ELISABETTA MOZZONI RDH

WIEK PACJENTA 19 LAT

POWÓD WIZYTY

W listopadzie 2013 r. pacjent rozpoczął leczenie
ortodontyczne, które zakończono w październiku 2018 r. Po
zdjęciu aparatu stałego stwierdzono białe plamy na
powierzchni gładkiej zębów na obrzeżach zamków.

BADANIE FIZYKALNE I OPIS
ZAOBSERWOWANEJ SYTUACJI
KLINICZNEJ

W trakcie leczenia ortodontycznego pacjent nigdy nie uzyskał
dobrej kontroli rozwoju płytki bakteryjnej, chociaż został
kilkukrotnie przeszkolony w tym zakresie i zaczął
w domu używać elektrycznej szczoteczki do zębów. W związku
z utrzymującą się płytką bakteryjną u pacjenta pojawiły się
białe plamy na powierzchni gładkiej zębów wokół zamków
aparatu.

DOTYCHCZASOWE LECZENIE
W trakcie leczenia pacjent stosował pastę do zębów
zawierającą monofluorofosforan sodu (1450 ppm) i 1,5%
argininy.

PLAN LECZENIA:

• PRZYGOTOWANIE
• LECZENIE [OPIS I NAZWA
ZASTOSOWANYCH
PRODUKTÓW, CZAS TRWANIA
LECZENIA, LICZBA
APLIKACJI]

• SKUTKI UBOCZNE, JEŚLI
ZOSTAŁY WYKRYTE

• Profesjonalna higiena jamy ustnej.
• W związku z tym, że pacjentowi przygotowano próżniowo
formowane nakładki na zęby, został on pouczony na temat
nakładania MUSU BIOSMALTO® NATYCHMIASTOWY EFEKT
ochrona przed próchnicą, ścieraniem i erozją (jedna
aplikacja dziennie przez 40 minut z powstrzymaniem się
od jedzenia i picia przez około 30 minut po wyjęciu nakładek
z jamy ustnej).

• W trakcie stosowaniaMUSUBIOSMALTO®NATYCHMIASTOWY
EFEKT pacjentowi zalecono również używanie PASTY DO
ZĘBÓWBIOSMALTO®PROTECTIONochronaprzedpróchnicą,
ścieraniem i erozją.

• Pacjent nie zgłosił jakichkolwiek skutków ubocznych leczenia.

WYNIKI LECZENIA, A JEŚLI
ZDJĘCIA WYKONANO W INNYM
MOMENCIE, OPIS POSTĘPU
ZAOBSERWOWANEGO
W RÓŻNYCH ODSTĘPACH
CZASU

Pierwsze zdjęcie wykonano w dniu zdjęcia aparatu
ortodontycznego.
Zdjęcie kontrolne wykonano po 8 miesiącach leczenia musem
BIOSMALTO® NATYCHMIASTOWY EFEKT ochrona przed
próchnicą, ścieraniem i erozją do pielęgnacji domowej oraz
pastą do zębów z tej serii.
W trakcie kontroli stwierdzono znaczącą poprawę wyglądu
szkliwa. Efekt leczenia został również dostrzeżony i doceniony
przez pacjenta, który wmiędzy czasie poprawił poziom higieny
jamy ustnej prowadzonej w domu.

UZGODNIONY PLAN LECZENIA
PODTRZYMUJĄCEGO: ODSTĘPY
MIĘDZY WIZYTAMI
KONTROLNYMI,
MONITOROWANIE

Stan pacjenta oceniono po roku. Pacjent nadal używał musu
do zębów w miesięcznych cyklach bezpośrednio po zabiegu
profesjonalnej higieny jamy ustnej. Pacjent powinien używać
PASTY DO ZĘBÓW i PŁYNU DO PŁUKANIA JAMY USTNEJ
BIOSMALTO® PROTECTION ochrona przed próchnicą,
ścieraniem i erozją do momentu następnego przeglądu
stomatologicznego wykonywanego co 4 miesiące.

CZY PACJENT ZMIENIŁ SPOSÓB
HIGIENY JAMY USTNEJ?

Pacjent został pouczony na temat używania elektrycznej
szczoteczki do zębów i został zachęcony do stosowania nici
dentystycznej. Wyraźna poprawa higieny jamy ustnej stanowi
podstawę dla uzyskania dobrego efektu każdego leczenia
remineralizującego.

PRZED PO
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