MECHANICZNA

HIGIENA
JAMY
USTNEJ

Rozwiązanie
złożonego
problemu
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Higiena jamy ustnej
Mechaniczna higiena jamy ustnej stanowi
nadal złożony problem, gdyż pacjent nie ma
wystarczających wiadomości dotyczących
środków i poprawnych sposobów czyszczenia
własnych zębów.
Błędnie uważa się, że szczoteczka do zębów jest
wystarczająca do całkowitej higieny jamy ustnej, nie
wiedząc, że ząb ma 5 powierzchni i potrzeba więcej
narzędzi do ich odpowiedniego czyszczenia.
Ta częściowa wiedza prowadzi często
do niewystarczającej lub nieodpowiedniej higieny
jamy ustnej, którą czasami pacjent próbuje
zrekompensować przy użyciu chemicznych
produktów do higieny jamy ustnej takich jak płyny
do płukania, uważając je za skuteczne.
Zamieszanie to, które z pewnością wpływa
na zdrowie zębów, dziąseł i jamy ustnej,
może również spowodować uszkodzenie
innych obszarów organizmu.
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5 powierzchni zęba
Poprawna, mechaniczna higiena jamy ustnej powinna
codziennie usuwać resztki pożywienia i płytkę nazębną
ZE WSZYSTKICH 5 POWIERZCHNI ZĘBA łącznie
z przestrzeniami międzyzębowymi i brzegami dziąseł.
W tym celu konieczne jest posłużenie się kilkoma
narzędziami, z których każdy jest odpowiedni
dla danej części zęba.

Powierzchnia międzyzębowa

5 dystalna

4

5

Nici dentystyczne
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Skutecznie oczyszczają obszary
w pobliżu punktów kontaktowych,
bruzdy dziąsłowe i wąskie miejsca,
gdzie nie można wprowadzić
szczoteczki międzyzębowej.

1

1 Powierzchnia żująca

2

3

Szczoteczka

Powierzchnia
2 językowo/
podniebienna

Skutecznie czyści
3 powierzchnie zęba:
• żującą
• językowo/podniebienną
• przedsionkową

Powierzchnia

3 przedsionkowa

4

5

Wykałaczka
Usuwa resztki jedzenia
obecne w przestrzeniach
międzyzębowych.

4 Powierzchnia międzyzębowa mezjalna

4

5

Szczoteczka
międzyzębowa
Skutecznie usuwa płytkę
nazębną z przestrzeni
i powierzchni
międzyzębowych.
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Szczoteczka
Szczoteczka jest
narzędziem do czyszczenia
3 powierzchni zęba:

Powierzchnia

1 przedsionkowa

Powierzchnia

2 żująca

Powierzchnia

3 językowo/

podniebienna

W

Istnieje wiele rodzajów szczoteczek do zębów, których główna różnica
polega na kształcie główki i włosiu.
Dla jamy ustnej, bez problemów, preferowana jest szczoteczka
do zębów z MAŁĄ GŁÓWKĄ, ponieważ zachowuje większą zwrotność
i dostosowuje włosie do każdego zęba maksymalizując efekt
czyszczenia. Dodatkowo kompaktowa główka pozwala na bardziej
precyzyjne i szczegółowe szczotkowanie zęba po zębie.

M

Łamigłówka:
jaką główkę wybrać??

W przypadkach, w których występują problemy z dziąsłami, można użyć
szczoteczki z WIĘKSZĄ GŁÓWKĄ z bardzo miękkim włosiem,
będącą w stanie rozprowadzić siłę wywieraną przez szczotkowanie
na szerszą powierzchnię, uzyskując mniejszy nacisk na dziąsła.
6|

A

G
ŁA

ŁÓWKA

ŁÓWKA
ZA G
S
K
IĘ

Włosie: znaczenie gęstości
Zwykle istnieją 3 różne stopnie twardości: miękkie, średnie, twarde.
W zależności od twardości włosia należy dostosować technikę i intensywność
szczotkowania. Twarde lub średnie włosie powinno być używane tylko przez tych,
którzy mają doskonałą kontrolę nad techniką szczotkowania, ponieważ im włosie
jest twardsze, tym bardziej może uszkodzić dziąsła i zęby.
BŁĘDNE jest twierdzenie, że miękkie włosie ma mniejszą skuteczność czyszczenia.
Skuteczność szczoteczki do zębów jest rzeczywiście związana z ilością i z gęstością
włosia oraz z możliwościami dostosowania się włosia do budowy zęba przy szczotkowaniu.
Szczoteczka z twardym włosiem posiada zwykle mało włosia przez co stwarza to, co można
określić jako „efekt grabienia”, czyli usunięcie z grubsza płytki nazębnej przy nierównomiernym
oddziaływaniu włosia szczoteczki na powierzchnię zęba.
Oznacza to konieczność szczotkowania kilka razy w tym samym punkcie z ryzykiem
uszkodzenia dziąseł i tworzenia stanu zapalnego.

Szczoteczka do zębów o dużej liczbie miękkich włosków
działa na zęby i dziąsła w sposób równomierny i delikatny,
skutecznie i gruntownie usuwając płytkę nazębną
na całej powierzchni.

Specjalistyczne szczoteczki
do zębów
Istnieją specjalistyczne szczoteczki wskazane do higieny
jamy ustnej przy występowaniu określonych problemów.

Jednopęczkowa

Implant

W przypadku szczególnie dużych
przestrzeni międzyzębowych,
dla osób noszących aparaty
ortodontyczne, z implantami lub
mostami, krzywo ustawionych
zębach, powierzchni o głębokiej
erozji.

W przypadku implantów
i stałych protez.

Ortodontyczne
Dla stałych aparatów
ortodontycznych.

Pozabiegowe
Higiena jamy ustnej w ciągu
pierwszych kilku dni
po operacji, w przypadku
uszkodzeń dziąseł, w czasie
i po radioterapii
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Szczoteczka międzyzębowa
Szczoteczka międzyzębowa umożliwia optymalne
czyszczenie w przestrzeniach międzyzębowych,
gdzie zwykła szczoteczka nie ma dostępu, a nić
dentystyczna i wykałaczka nie mogą optymalnie
usunąć płytki nazębnej.

Oprócz usuwania płytki nazębnej umożliwia masaż
dziąseł.
Nieużywanie szczoteczek międzyzębowych powoduje
powstawanie płytki bakteryjnej, co prowadzi
do krwawienia i zapalenia dziąseł, próchnicy
i nieświeżego oddechu.
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Liczy się budowa
Szczoteczka międzyzębowa składa się z:
• Metalowego rdzenia, na którym znajduje się włosie o długości, grubości
i gęstości innej dla każdej szczoteczki. Rozmiar rdzenia to podstawowa cecha
przy wyborze odpowiedniej szczoteczki międzyzębowej.
Musi mieć odpowiednią grubość, aby móc dotrzeć nawet do najmniejszych
przestrzeni i odpowiednią elastyczność, aby usunąć płytkę nazębną
bez zginania.
• Korpus szczoteczki międzyzębowej jest w kształcie ułatwiającym uchwyt
i kontrolę ruchu.
Wysoka jakość szczoteczki międzyzębowej wynika z zastosowanych
materiałów, stabilności oraz metalowego rdzenia i kształtu, które mają
zapewnić bezpieczeństwo podczas użytkowania.

Dla każdej przestrzeni odpowiedni
rozmiar
Szczoteczka międzyzębowa jest narzędziem usuwającym płytkę bakteryjną z różnych
przestrzeni, które działa poprzez wsuwanie się/ wprowadzenie jej w przestrzeń.
Z tego powodu istnieją szczoteczki międzyzębowe o różnych średnicach,
aby zaoferować jeden lub więcej rozmiarów mogących dotrzeć do różnych przestrzeni
bez powodowania uszkodzeń dziąsła.
Rozmiary szczoteczek międzyzębowych odnoszą się do norm ISO, które różnicują
przestrzenie międzyzębowe według średnicy. Średnica szczoteczki międzyzębowej
(a zatem jej dostosowanie do kategorii ISO) jest określona przez średnicę metalowego
rdzenia plus umieszczone na niej włosie.
Rozmiar szczoteczki międzyzębowej jest uważany za prawidłowy, gdy włosie całkowicie
wypełnia przestrzeń międzyzębową, a narzędzie wchodzi w przestrzeń bez oporu,
z delikatnym naciskiem.
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Nici dentystyczne
Nici dentystyczne to jedyne narzędzie zdolne
do czyszczenia obszarów punktu kontaktowego
między zębami.
Pozwala również na dotarcie do obszaru poniżej
brzegu dziąsła i jest w końcu jedynym narzędziem,
które może czyścić przestrzeń międzyzębową
w przypadku bardzo małych przestrzeni ze względu
na bliskość lub niewłaściwe położenie zębów.

Istnieją różne rodzaje nici różniące się materiałem,
formatem i powłoką, jednak najważniejszą różnicą
jest to, że nici mogą być zwykłe lub woskowane.
Nici woskowane są pokryte warstwą wosku, która
ułatwia przejście nawet między najwęższymi
punktami kontaktowymi.
Prawidłowe stosowanie nici
dentystycznych w synergii z innymi
przyborami mechanicznej higieny
jamy ustnej gwarantuje
pełniejsze usunięcie
płytki nazębnej.
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Wykałaczka
Wykałaczka dociera do przestrzeni między
jednym zębem a drugim, gdzie nie dociera
szczoteczka i usuwa resztki jedzenia, które
gromadzą się między podstawą dziąsła
a punktami kontaktu między zębami.
Posiada stożkowy kształt i ma kilka
rozmiarów: mała - średnia - duża.
Z tego powodu udaje jej się usunąć
pozostałości, które są osadzone
w przestrzeni międzyzębowej,
ale nie przylegając idealnie
do powierzchni, jej
możliwości usuwania płytki
nazębnej są ograniczone.

Praktyczna do użytku
poza domem.
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Nauka & Doświadczenie to cenne połączenie,
które charakteryzuje produkty Curasept
do mechanicznej higieny jamy ustnej.
Produkty, które gwarantują najwyższy poziom
skuteczności, niezawodności i trwałości.
Dzięki badaniom i stałej współpracy z dentystami,
higienistami i farmaceutami, uzyskane wyniki
są zawsze na najwyższym poziomie zarówno
pod względem funkcjonalności technicznej,
jak i łatwości użytkowania.
W tym katalogu przedstawiamy najlepsze
osiągnięcia technologiczne Curasept
dla idealnej higieny jamy ustnej,
odpowiadające w sposób optymalny
na indywidualne potrzeby każdej jamy ustnej.

| 13

I
K
Z
C
E
T
T
O
Z
P
C
E
Z
S
S A

R
U
C FT
O
S

14 |

Dzięki technologii Soft Touch System szczoteczki
CURASEPT SOFT bardziej skutecznie usuwają
i niszczą płytkę nazębną niż tradycyjne szczoteczki
do zębów.

SOFT TOUCH SYSTEM

Innowacyjny system charakteryzuje się tysiącami
wyjątkowo miękkich, cienkich, elastycznych
i gęstych włókien.
WYSOKA JAKOŚĆ WŁÓKNA POLIESTROWEGO
W POŁĄCZENIU ZE STOPNIEM MIĘKKOŚCI I GĘSTOŚCI
ZAPEWNIAJĄ NAJWYŻSZĄ SKUTECZNOŚĆ
CZYSZCZENIA, NIE USZKADZAJĄC PRZY TYM DZIĄSEŁ
ANI TKANEK PRZYZĘBIA.
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Linia szczoteczek do zębów CURASEPT SOFT została
zaprojektowana, aby zapobiegać uszkodzeniom dziąseł
spowodowanym nieprawidłowym szczotkowaniem.
Dzięki zastosowaniu miękkiego i elastycznego włosia,
zapewnia niezrównaną delikatność i doskonałą czystość.

SOFT
TOUCH
SYSTEM™

TY

MAKSYMALNA EFEKTYWNOŚĆ
MAKSYMALNA ATRAUMATYCZNOŚĆ

Różne stopnie miękkości, aby móc wybrać najbardziej odpowiedni dla potrzeb pacjenta.

Medical

Maxi Soft 010 Extra Soft 012

Główka większa

Soft 015

Medium 017

Główka mniejsza
Ilość włókien w pęczku

~ 150

~ 150

~ 110

~ 80

~ 50

Ø 0.15

Ø 0.17

Średnica włókien

Ø 0.10

Ø 0.10

Ø 0.12

Im mniejsza jest średnica włosia, tym większy jest stopień miękkości.
| 15
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Szczoteczki Curasept Soft
MAŁA
KA
W
ŁÓ

GŁÓWKA MAŁA
I RÓWNA

Która pozwala na dostęp
do każdego pojedynczego
zęba i do każdego miejsca
jamy ustnej.

MAXI SOFT 010

Ponad 5.000 włókien
NADZWYCZAJ MIĘKKICH Ø 0.10
Idealna dla pacjentów o delikatnych
dziąsłach.

EXTRA SOFT 012

Ponad 3.700 włókien
BARDZO MIĘKKICH Ø 0.12
Idealna dla pacjentów, którzy mają
tendencję do wywierania
nadmiernego nacisku podczas
szczotkowania, ryzykując uszkodzenia
dziąseł.

SOFT 015

Ponad 2.700 włókien
MIĘKKICH Ø 0.15
Idealna dla pacjentów
bez szczególnych problemów dziąseł.

MEDIUM 017

Ponad 1.700 włókien
ŚREDNIEJ TWARDOŚCI Ø 0.17
Idealna dla pacjentów z dobrą kontrolą
techniki szczotkowania, ze zdrowym
przyzębiem.
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A WIĘKSZA

GŁÓWKA WIĘKSZA

rozkłada obciążenie szczotkowania
na większej powierzchni niż
szczoteczka do zębów o mniejszej
główce. W ten sposób siła nacisku
rozprasza się zapewniając jeszcze
delikatniejsze, ale skuteczne i dokładne
czyszczenie.

Szczoteczki Curasept Soft MEDICAL

Ponad 5.000 włókien NADZWYCZAJ MIĘKKICH Ø 0.10
Idealna dla pacjentów będących w trakcie leczenia
stomatologicznego i wskazane w połączeniu
z kuracją Curasept Ads z chlorheksydyną.

Wyrób medyczny

Szczoteczki Curasept Soft
GWARANTOWANE
BEZPIECZEŃSTWO

Główka jest zaokrąglona
by uniknąć urazu dziąseł.

RUCH KORYGUJĄCY

Elastyczna rączka zaprojektowana
specjalnie w celu złagodzenia
ewentualnego nadmiernego
nacisku.

KSZTAŁT
SKUTECZNOŚCI

Anatomiczny kształt
główki, węższy z przodu,
pozwala szczoteczce
na łatwe dotarcie do
mniej dostępnych części
jamy ustnej i doskonałe
czyszczenie odcinka
bocznego.
18 |

IDENTYFIKACJA
WIZUALNA
WIĘKSZA KONTROLA

Gumowa wkładka z przodu
pomaga odpowiednio
ustawić szczoteczkę
i ułatwia kontrolę ruchów.

Każda szczoteczka
ma grawer laserowy,
który wskazuje
model i opis.

WYSOKA ERGONOMIA

Proﬁlowana gumowa
część obecna również
z tyłu szczoteczki pozwala
na lepszy uchwyt rączki.
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Szczoteczki do zębów Curasept Specialist
zostały zaprojektowane, jako precyzyjne narzędzia
do perfekcyjnego czyszczenia w określonych
sytuacjach i problemach.

Mono Tuft Short - Long
Szczoteczki jednopęczkowe Mono Tuft
SHORT i LONG różnią się długością włosia.
Obydwie mają pojedynczy okrągły pęczek
o stożkowym kształcie, składający się
z miękkich i elastycznych włókien.
Pochylenie główki, ergonomiczny uchwyt
i delikatność włosia sprawiają, że jest to idealne
narzędzie w specyﬁcznych sytuacjach, takich jak:
• higiena jamy ustnej w obecności implantów,
mostów i aparatów ortodontycznych
• higiena powierzchni trudno dostępnych
• oczyszczanie bruzdy dziąsłowej
• czyszczenie pojedynczych zębów

Szczoteczki do zębów jednopęczkowe
są szczególnie przydatne przy
aplikacji żeli Curasept.
Wyrób medyczny
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Implant
Szczoteczka IMPLANT dzięki swojemu kształtowi,
ergonomicznemu uchwytowi oraz miękkiemu
i elastycznemu włosiu jest idealnym narzędziem
do HIGIENY IMPLANTÓW.
Wysoka jakość materiałów nie uszkadza
powierzchni protetycznych i implantów.

Ortho
Stworzona, by umożliwiać idealną higienę jamy ustnej
dla osób noszących APARATY ORTODONTYCZNE.
Włosie pokryte jest miękkimi cząstkami,
które sprawiają, że powierzchnia jest nieregularna,
co pomaga w skutecznym oczyszczeniu bez uszkodzenia
szkliwa. Wycięcie włosia w PROFIL W KSZTAŁCIE „V” zostało
zaprojektowane w celu optymalizacji czyszczenia.
Rzędy środkowe są krótsze:
CZYSZCZĄ ZAMKI, PIERŚCIENIE, ŁUKI.
Dłuższe rzędy zewnętrzne czyszczą powierzchnię zębów.

Szczoteczka Ortho dostępna jest w 3 żywych kolorach.
22 |
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Szczoteczka międzyzębowa jest NAJLEPSZYM narzędziem do czyszczenia
przestrzeni i powierzchni międzyzębowych, gdzie tradycyjna szczoteczka
do zębów, nici i wykałaczka nie są w stanie optymalnie usunąć płytki nazębnej.

Szczoteczka międzyzębowa usuwając płytkę nazębną,
pomaga zmniejszyć krwawienie z dziąseł i nieświeży oddech.
Jest również idealna do implantów, stałych protez
i aparatów ortodontycznych.

CURASEPT PROXI, to innowacyjna linia szczoteczek
międzyzebowych charakteryzująca się wysoką
jakością i bezpieczeństwem użycia.
Wszystkie produkty produkowane są wyłącznie
we Włoszech przez wiodącą ﬁrmę w tym sektorze.
Najwyższa jakość CURASEPT Proxi gwarantowana
jest normami ISO, określającymi wymogi i metody
badań dla kryteriów wydajności opisywanych
przez odpowiednie ISO Międzynarodowej
Organizacji Normalizacyjnej (UNI EN ISO 16409:16).
Szczoteczki międzyzębowe Curasept Proxi zostały
poddane licznym testom laboratoryjnym, które
potwierdziły wytrzymałość na wielokrotne zginanie
i rozciąganie znacznie powyżej wartości
wymaganych przez normę ISO.

MADE IN ITALY
| 25

Szczegóły robią różnicę

E

M • SAF
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STOP SYS

M • SAF
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SAFE STOP SYSTEM
to innowacyjna i ekskluzywna osłona ochronna, umieszczona
pomiędzy uchwytem a włosiem, która zapobiega ewentualnym
urazom dziąseł, zapewnia większą stabilność metalowego rdzenia
i usprawnia kontrolę szczoteczki międzyzębowej podczas
użytkowania.

P
STO SYS

ROZPOZNAWALNOŚĆ
Rozmiar szczoteczki
międzyzębowej
umieszczony jest
na rączce.

DELIKATNOŚĆ

Niezwykle elastyczne
włosie z poliamidu
nylonowego 612.

SKUTECZNOŚĆ

Ultracienki rdzeń metalowy, odporny,
elastyczny i atraumatyczny.
26 |

BEZPIECZEŃSTWO

Wewnętrzny system blokady rdzenia
metalowego, zapewniający całkowite
bezpieczeństwo i stabilność.

ERGONOMIA

Ergonomiczna rączka dla
lepszego uchwytu i większego
komfortu użytkowania.

PRAKTYCZNOŚĆ

Osłona ochronna może
również służyć jako
przedłużenie rączki.
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Szczoteczki międzyzębowe
Curasept Proxi
ZAPOBIEGANIE
Wskazane do wąskich przestrzeni
międzyzębowych dla zdrowych dziąseł.

P06

P07

P08

P09

P11

ISO 0

ISO 1

ISO 1

ISO 2

ISO 3

0,6 mm

0,7 mm

0,8 mm

0,9 mm

1,1 mm

ZAPOBIEGANIE MIX
Opakowanie zawiera 5 różnych rozmiarów
linii Prevention, aby znaleźć ten odpowiedni
dla różnych przestrzeni międzyzębowych.
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LECZENIE
Wskazane do większych przestrzeni
międzyzębowych z wypełnieniami,
mostami, koronami, problemami
z dziąsłami, nieprawidłowym położeniem
zębów lub po zabiegach stomatologicznych.

T10

T12

T14

T17

T17
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Nić dentystyczną należy stosować jako dodatek
do szczoteczki i szczoteczki międzyzębowej,
aby usunąć bakteryjną płytkę nazębną z punktów
kontaktowych i bruzdy dziąsłowej, a także
z węższych przestrzeni międzyzębowych,
do których nie dociera nawet najmniejsza
szczoteczka międzyzębowa.
Gama CURASEPT FLOSS składa się
z 6 rodzajów nici nasączonych chlorheksydyną
w celu dodatkowego zwalczania płytki nazębnej.

| 31

Nici Curasept Floss

MICROFIBRA EXPANDING

W trakcie użytkowania nić rozszerza się,
idealnie dopasowując do przestrzeni międzyzębowych.
Większa objętość nici wynikająca z rozszerzania się
włókien pozwala na lepszą higienę
przy zachowaniu delikatności dla dziąseł.

PTFE

Wykonane z materiału o wysokiej wytrzymałości,
który nie strzępi się i zapewnia doskonałą gładkość.
Ze względu na szczególne działanie czyszczące nadają
się do zmniejszonych przestrzeni międzyzębowych i dla osób
używających nici dentystycznych po raz pierwszy.

PRZEKRÓJ PŁASKI Z PTFE

Nie strzępią się i gwarantują doskonałą gładkość.
Płaski przekrój ułatwia prześlizgiwanie
się w zmniejszone przestrzenie międzyzębowe.
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CZARNE WOSKOWANE

Płaskie z poliestru pokryte są specjalnym mikrokrystalicznym
woskiem, który zwiększa gładkość i odporność, ułatwiając
ruch w przestrzeni międzyzębowej.
Czarny kolor doskonale uwidacznia usuniętą płytkę
nazębną i pozostałości, pozwalając na lepszą kontrolę.

KLASYCZNE WOSKOWANE

Są pokryte specjalnym mikrokrystalicznym woskiem,
który zwiększa gładkość i odporność, zapewniając
skuteczne działanie czyszczące dzięki łatwości
wślizgiwania się w przestrzenie międzyzębowe.

ULTRACIENKIE NIE WOSKOWANE
Składają się z ponad stu zwartych mikrowłókien,
które zapewniają większą wytrzymałość,
elastyczność i skuteczne działanie czyszczące
w przestrzeniach międzyzębowych.
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Stojaki reklamowe
OBROTOWY

STOJAK PODSTAWOWY
Podstawka pod szczoteczki klasyczne
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PROXI

Podstawka pod szczoteczki międzyzębowe

Materiały do gabinetu
ZESTAW PROFESSIONAL

Niezbędne narzędzie do gabinetu,
gdzie można przechowywać szczoteczki
międzyzębowe do testowania z pacjentami.
Zestaw składa się z 12 przegródek, w których
można umieścić produkty według własnych potrzeb.
Jeśli ma się zamiar przechowywać go w szuﬂadzie,
pokrywkę można zdjąć.

KARTA PRZEPISANIA

Zestaw zawiera karty, które
należy przekazać pacjentowi
z prawidłowo dobranym rozmiarem
szczoteczki międzyzebowej.

OPAKOWANIE
UZUPEŁNIAJĄCE

Szczoteczki międzyzębowe
można zamawiać
w praktycznych opakowaniach
po 25 sztuk.

ZESTAW ŻELI

Zestaw zawiera 50 próbek
żelu Curasept ADS 0,5% CHX.
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Dystrybutor w Polsce:
INDENT
ul. Paprotna 14
51-117 Wrocław
poczta@indent.pl
http://indent.pl
Sklepy online:
hurtowy: sklep.indent.pl
detaliczny: dbamozeby.com
Dział Obsługi Klienta
T: 71 342 33 29
E: info@indent.pl
Dział Marketingu
T: 71 342 33 47
E: biuro@indent.pl
DbamyOZeby
CuraseptPolska
curasept_polska

