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Pasta Z fluorem do CZysZCZenia i PoleroWania 
zębów o trzech stopniach oczyszczania



skuteczne, a zarazem wyjątkowo łagodne oczyszczanie

Podstawę	profilaktyki	próchnicy,	zapalenia	przyzębia	i	peri-

implantitis	(zapalenia	tkanek	wokół	implantu)	stanowi,	obok	

dokładnej	higieny	jamy	ustnej	w	domu,	profesjonalne	oc-

zyszczanie	zębów,	przeprowadzane	regularnie	i	dostosowane	

do	indywidualnych	potrzeb.	Pasta	CleanJoy	została	opracow-

ana	w	celu	jak	najdalej	posuniętego	uproszczenia	procedury	

oczyszczania	zębów	oraz	zapewnienia	pacjentowi	pozyty-

wnych	doświadczeń.	CleanJoy	to	nowy	system	firmy	VOCO	do	

profilaktyki	i	oczyszczania	zębów,	dostępna	w	przyjemnym,	

lekko	miętowym	smaku.	System	ten	umożliwia	dokładne,	a	

zarazem	łagodne	usuwanie	twardych	złogów	i	miękkiej	płytki	

oraz	osadów	z	tkanek	twardych	zębów,	wypełnień,	implantów	

i	uzupełnień	protetycznych.	Pasta	„drobnoziarnista"	prawie	w	

ogóle	nie	jest	ścierna,	dlatego	może	być	stosowana	do	pole-

rowania	nawet	po	wypolerowaniu	z	użyciem	piaskarki.	Dzięki	

temu	wykończenie	systemem	CleanJoy	zapewnia	uzyskanie	

zauważalnie	gładkich	powierzchni,	co	hamuje	ponowną	

kolonizację	przez	bakterie	tworzące	płytkę	oraz	odkładanie	

się	osadów.	Są	to	idealne	warunki	dla	zachowania	zdrowia	

jamy	ustnej	w	perspektywie	długofalowej.

obchodzenie się z produktem i konsystencja

CleanJoy	charakteryzuje	się	dobrze	dobraną	konsystencją	

i	jednorodnością.	Pasta	profilaktyczna	jest	stabilna,	a	

zarazem	miękka.	Oznacza	to	dokładne	dawkowanie	i	brak	

rozpryskiwania	się	pasty	podczas	pracy,	niezależnie	od	

tego,	czy	stosuje	się	mały	pędzelek	czy	gumkę	w	kształcie	

kieliszka.	Jednorodna	konsystencja	i	stabilność	gwarantują	

dobrą	zwilżalność	i	retencję	do	powierzchni,	na	których	się	

ją	stosuje.	Pastę	można	następnie	łatwo	usunąć	za	pomocą	

strumienia	wody.

system kodowania w kolorach świateł ulicznych – trzy 

wielkości ziarna dla uzyskania optymalnych efektów

CleanJoy	to	system	do	czyszczenia	zębów,	złożony	z	trzech	

dobranych	past,	które	sprawdzają	się	również	jeśli	stosowane	

są	pojedynczo	dzięki	wydajności	oraz	delikatności	względem	

tkanek	twardych	zębów.	W	zależności	od	ilości	płytki	i	

osadów	należy	użyć	pasty	„gruboziarnistej”	(coarse),	„o	

średniej	ziarnistości”	(medium)	lub	„drobnoziarnistej”	(fine).	

Ostatni	etap	polerowania	powinna	zawsze	stanowić	pasta	

drobnoziarnista.	Stopień	abrazji	każdej	z	past	oznaczono	

kolorami	odpowiadającymi	sygnalizacji	świetlnej:

pasta czerwona (gruboziarnista – wartość rDa* = 195): 

skutecznie,	ale	łagodnie	usuwa	szczególnie	obfite	i	trudne	do	

usunięcia	złogi	płytki	i	przebarwienia.	

pasta żółta (średnia – wartość rDa* = 127): optymalna	do	

usuwania	niewielkich	lub	umiarkowanych	złogów	płytki.

pasta zielona (drobnoziarnista – wartość rDa* = 16): pasta 

do	usuwania	niewielkiej	ilości	płytki.	Odpowiednia	także	do	

oczyszczania	implantów.	Należy	koniecznie	zastosować	tę	

pastę	do	wykończenia	po	użyciu	pasty	czerwonej	lub	żółtej.	

Można	też	stosować	ją	po	wypolerowaniu	z	użyciem	piaskarki	

powietrznej.

Gładkie powierzchnie, fluor i ksylitol stanowią optymalne 

warunki do czasu przeprowadzenia kolejnego profesjonalnego 

oczyszczania zębów

Niezależnie	od	stopnia	ścierności,	wszystkie	pasty	do	pro-

filaktyki	CleanJoy	zawierają	fluor	(700	ppm)	i	ksylitol.	Fluor	

pomaga	wzmocnić	tkanki	twarde	zębów	i	wywiera	działanie	

remineralizujące.	Ksylitol	ma	udowodnione	działanie	bakte-

riostatyczne.	Gładkie	powierzchnie	w	połączeniu	z	ksylitolem	

hamują	odkładanie	/	kolonizację	bakterii	tworzących	płytkę.

 

 

*	RDA	valnes	measured	by	DIN	EN	ISO	11609	(DIN	for	toothpade)
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Źródło:	Dr.	Sanzio	Marques,	Passos,	Brazylia

Niewielkie	przebarwienia	zewnątrzpo-
chodne	w	odcinku	przednim	żuchwy

Znaczne	przebarwienia	zewnątrzpo-
chodne	w	odcinku	przednim	żuchwy

Zastosowanie	żółtej	pasty	do	
oczyszczenia

Zastosowanie czerwonej pasty na 
powierzchniach	zęba

Wykończenie	zieloną	pastą	polerską

Wykończenie	zieloną	pastą	polerską

Czyste	i	gładkie	powierzchnie	zębów

Czyste	i	gładkie	powierzchnie	zębów

Andrea	Beyer,	asystentka	stomatologiczna	specjalizująca	się	w	profilaktyce	i	ortodoncji,	 

Münchhausen	(Niemcy): „Profesjonalne oczyszczanie zębów staje się zabiegiem coraz bardziej 

pożądanym we wszystkich grupach wiekowych. Dlatego nasz zespół od dawna poszukiwał pasty 

do oczyszczania zębów, która byłaby w stanie usunąć mocno przylegającą płytkę i łagodnie oczy-

ścić zęby. Z myślą o naszych młodszych pacjentach mieliśmy także nadzieję na znalezienie pa-

sty profilaktycznej, którą można będzie bez zastrzeżeń stosować u wszystkich dzieci, w szczegól-

ności zaś u dzieci noszących stałe aparaty ortodontyczne.

Pasty, która czyści nie pozostawiając uczucia szorstkości powierzchni ani nie uszkadzając w ja-

kikolwiek sposób zamków. Wreszcie znaleźliśmy system CleanJoy firmy VOCO. Jego stosowanie 

jest frajdą, a kody kolorystyczne jak w sygnalizacji świetlnej wskazują na możliwość indywidual-

nego dostosowania w zależności od ilości osadu u poszczególnych pacjentów. Po użyciu wszyst-

kich kolorów, od czerwonego (do cięższych przebarwień) do zielonego (do mniej obfitych złogów) 

zęby są gładkie jak aksamit, bez pozostawienia szorstkich powierzchni. Najlepsze efekty osiąga-

liśmy stosując CleanJoy wraz z silikonowymi kieliszkami do oczyszczania.”

Fot.:	Bonn	Medien
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Zalety 

• Niezmienna, jednorodna konsystencja

• Brak rozpryskiwania (2000 - 3000 r / min)

•	Dostępna	w	postaci	trzech	past	abrazyjnych	–	możliwość		

	 indywidualnego	dopasowania	do	każdej	sytuacji

•	Kolorystyka	sygnalizacji	świetlnej:	łatwość	i	pewność	wyboru

•	Możliwość	stosowania	z	dowolnym	narzędziem	(małą			

	 szczoteczką,	kieliszkiem	itp.)

•	Zawiera	fluor	(700	ppm)

•	Zawiera	ksylitol	(hamujący	metabolizm	bakterii)

•	Tielona	pasta	do	polerowania	ma	bardzo	niską	abrazyjność,		

	 dzięki	czemu	nadaje	się	także	do	pielęgnacji	implantów

Wskazania

Usuwanie	miękkich	i	twardych	złogów

Usuwanie	przebarwień	zewnątrzpochodnych	(np.	spowodo-

wanych	kawą,	herbatą	lub	papierosami)

Polerowanie	powierzchni	zębów	w	procesie	profesjonalnego	

ich	oczyszczania,

Przed	wybielaniem	lub	po	zdjęciu	aparatu	ortodontycznego

Oczyszczanie	i	polerowanie	wypełnień	podczas	profesjonal-

nego	czyszczenia	zębów

Usunięcie	pozostałości	tymczasowego	cementu	lutującego	

przed ostatecznym zacementowaniem

Formy sprzedaży 

REF	2090	 Tubka	100	g	drobnoziarnista

REF	2091	 Tubka	100	g	średnioziarnista

REF	2092	 Tubka	100	g	gruboziarnista

VOCO	GmbH
Anton-Flettner-Straße	1-3
27472	Cuxhaven
Niemcy

Tel.:	+49	(0)	4721-719-0
Fax:	+49	(0)	4721-719-140

info@voco.com	
www.voco.com
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