
VOCO Profluorid® Varnish
ZAWIERAJĄCY FLUOR LAKIER DO  
DESENSYTYZACJI ZĘBÓW
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VOCO Profluorid® Varnish

WYSOCE SKUTECZNY
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Nadwrażliwość
Nadwrażliwość zębów stanowi istotny problem dla bardzo wielu 

osób. Wśród objawów dominuje zazwyczaj przejściowy ból 

zęba, o którym pacjent nie wspomina nawet stomatologowi. 

Najczęstszą przyczyną nadwrażliwości jest obnażenie kanalików 

zębiny. Leczenie musi więc polegać na ich uszczelnieniu.  

Wskazania
Profluorid Varnish to zawierający fluor lakier do desensytyzacji 

zębów wskazany w leczeniu nadwrażliwości zębów. Umożliwia 

on skuteczne uszczelnienie obnażonych kanalików zębiny na 

powierzchni szyjek zębowych lub opracowanego ubytku.

Składniki i skuteczność lakieru VOCO Profluorid® Varnish
Bazę preparatu Profluorid Varnish stanowi kalafonia z dodat-

kiem 5 % fluorku sodu (22.600 ppm fluoru). Jony fluorkowe 

reagują z jonami wapnia zgromadzonymi w kanalikach zębi-

ny, co powoduje wytrącanie się złogów fluorku wapnia, który 

skutecznie uszczelnia kanaliki. Badania prowadzone przez 

stomatologów wykazały, że już jedna aplikacja lakieru  

Profluorid Varnish pozwoliła na eliminację dolegliwości bólo-

wych u 85 % pacjentów.

Poza wyjątkowo szybkim uszczelnianiem kanalików zębiny  

Profluorid Varnish powoduje również wytrącanie fluorku wapnia 

na powierzchni zęba. Złogi te stanowią ochronę przed działa-

niem kwasów, ułatwiają remineralizację, a w dalszej perspekty-

wie przyczyniają się do tworzenia fluoroapatytów.  

Ksylitol, substancja o udowodnionym działaniu kariostatycz-

nym, poprawia właściwości smakowe preparatu.

Zadowolenie pacjentów
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VOCO PrOfluOrid® Varnish

VOCO Profluorid® Varnish

PrOsTE i EsTETYCZnE

Prostota aplikacji
Dzięki matrycy zawierającej kalafonię Profluorid Varnish bardzo 

dobrze przylega nawet do wilgotnych powierzchni, nie ma więc 

potrzeby suszenia powierzchni zęba przed jego aplikacją. Po-

prawia to istotnie współpracę z pacjentami, którzy mogą mieć 

problem z wykonywaniem zaleceń (np. dzieci).

Estetyka i smak
Profluorid Varnish jest lakierem w naturalnym odcieniu zęba, 

który nie wpływa negatywnie na estetykę uzębienia. Poza 

ksylitolem w skład preparatu wchodzi również substancja o 

smaku melona poprawiająca smak i zapach lakieru. Zwiększa 

to akceptację preparatu, zwłaszcza przez dzieci.

Stosowanie lakieru[%]
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Metoda aplikacji

Prosta Akceptowalna Zbyt długa

Czasochłonność

Niewielka Akceptowalna Zbyt duża

Dawkowanie

dobre łatwe Złe Nieodpo-
wiednie

Wyniki badań stomatologów testujących preparat

Opinia stomatologów
Wszyscy stomatolodzy stosujący Profluorid Varnish ocenili jego 

właściwości estetyczne oraz aplikację jako dobre. Większość 

stomatologów donosiła nawet o wyraźnej różnicy między  

Profluorid Varnish a preparatami konkurencyjnych firm na 

korzyść lakieru firmy VOCO. Profluorid Varnish przypadł 

również do gustu pacjentom. Prawie wszyscy z ankietowanych 

pacjentów zgłaszali istotną poprawę albo całkowite ustąpienie 

objawów nadwrażliwości.  

Profluorid Varnish to coś więcej niż tylko kwestia dobrego 

smaku!

Aplikacja z kartuszy 

Prosta i estetyczna desensytyzacja zębów z VOCO Profluorid® Varnish

Zalety opakowań typu SingleDose 
Profluorid Varnish w opakowaniach 
typu SingleDose dostępny jest w 
blistrach zawierających jednocze-
śnie pędzelek do aplikacji i lakier. 
Pozwala to na aplikację produktu w 
idealnie higienicznych warunkach. 

Zalety kartuszy
Sprawdzone i wypróbowane kartu-
sze pozwalają nanosić materiał z 
precyzyjną dokładnością oraz prze-
prowadzić fluoryzację całego łuku 
zębowego za jednym podejściem.
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VC 84 001268 PL 0216 V

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/pl

Do nabycia w:

Zalety

• Łatwość aplikacji na wilgotnych powierzchniach

• Estetyczny, biało-przezierny kolor naturalnego zęba

• Szybka desensytyzacja i uwalnianie fluorków   

 (5 % NaF ≙ 22.600 ppm fluoru)

•  Dostępny w czterech smakach: melonowym, miętowym, 

wiśniowym i karmelowym

Zalety SingleDose

•  Produkt i aplikator w higienicznym, jednorazowym  

opakowaniu 

• Bez dodatkowego oprzyrządowania

• Nie wycieka

Zalety kartuszy

• Możliwość wielokrotnego użycia wraz z jednorazową kaniulą

• Idealnie precyzyjna aplikacja

• Wyjątkowa łatwość aplikacji w przestrzeniach   

 międzyzębowych

• Fluoryzacja całego łuku zębowego za jednym podejściem

VOCO Profluorid® Varnish

TWÓJ WYBÓr

Wskazania

Leczenia nadwrażliwości zębów

Zamykania i uszczelniania kanalików zębinowych podczas 

preparacji ubytku oraz w przypadkach nadwrażliwości  

odsłoniętych powierzchni korzenia zęba

smak 

Melonowy

Karmelowy

Wiśniowy 

Miętowy  

Mixed

REF 2167  Końcówki aplikacyjne typ 43, 100 szt.

SingleDose  
48 × 0,40 ml

–

–

–

–

REF 2225

SingleDose  
50 × 0,40 ml

REF 1269

REF 2226

REF 2227

REF 2228

–

SingleDose  
50 × 0,25 ml

REF 1268

–

–

–

–

SingleDose  
200 × 0,40 ml 

REF 1271

REF 2229

REF 2230

REF 2231

–

Tuba  
10 ml

REF 1267

REF 2232

REF 2233

REF 2234

–

Tuba  
50 ml

REF 1272

–

–

–

–

Formy sprzedaży

Pojemnik  
5 × 1,70 ml 

REF 2235

–

–

–

–


