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CleanJoy
pAStA fluoretAdA pArA profIlAxIA e polImento 
em trêS grAuS de IntenSIdAde de lImpezA



Limpeza eficaz com suavidade

A	prevenção	da	cárie,	da	periodontite	e	da	peri-implantite	

baseia-se	não	apenas	numa	correta	higiene	oral	diária,	como	

também	numa	limpeza	dentária	profissional	realizada	com	

intervalos	regulares.	Com	a	finalidade	de	simplificar	o	mais	

possível	o	procedimento	profilático	e	torná-lo	mais	cómodo	

para	o	paciente,	a	VOCO	criou	CleanJoy,	um	novo	sistema	

de	pastas	para	profilaxia	e	limpeza	dentária	profissional.	As	

pastas	possuem	um	agradável	sabor	de	menta.	O	sistema	

permite	remover	de	forma	eficaz	e,	ao	mesmo	tempo,	suave	

os	depósitos	de	placa	moles	ou	mineralizados	das	superfícies	

de	dentes,	restaurações,	implantes	ou	restaurações	proté-

ticas.	A	pasta	“fina”	é	minimamente	abrasiva	e	indica-se	

também	para	o	polimento	após	a	aplicação	de	jato	de	profi-

laxia.	A	finalização	do	procedimento	com	CleanJoy	propor-

ciona	superfícies	nitidamente	lisas,	dificultando	a	adesão	de	

bactérias	formadoras	de	placa	e	evitando	pigmentações.	Tais	

condições	são	perfeitas	para	a	manutenção	da	saúde	bucal	

por	longos	períodos.

Manuseamento e consistência

CleanJoy	distingue-se	pela	sua	boa	consistência	e	homoge-

neidade.	A	consistência	da	pasta	é	macia	e	firme	ao	mesmo	

tempo,	o	que	permite	uma	dosagem	exata	e	evita	salpicos	

durante	a	aplicação	da	pasta	quer	com	taças,	quer	com	

escovas	rotativas.	A	consistência	homogénea	e	firme	garante	

um	bom	molhamento	e	evita	que	a	pasta	escorra	das	super-

fícies	a	serem	tratadas.	A	remoção	da	pasta	com	a	aplicação	

de	jato	de	água	também	é	muito	fácil.

O sistema de cores do semáforo – três tamanhos de grão 

para resultados perfeitos

CleanJoy	é	um	sistema	de	profilaxia	com	três	pastas	elabo-

radas	em	conjunto,	que	convencem	pela	ação	eficaz	e	ao	

mesmo	tempo	suave	de	cada	uma.	Dependendo	da	quantida-

de	de	placa	depositada	e	do	grau	de	pigmentação,	pode-se	

utilizar	a	pasta	“grossa”,	“média”	ou	“fina”.	Para	o	polimen-

to	final,	porém,	indica-se	sempre	a	pasta	“fina”.	O	grau	de	

abrasividade	é	identificado	por	um	sistema	de	cores	análogo	

ao	do	semáforo:

Pasta vermelha (grossa – valor RDA* = 195):	Para	a	remo-

ção	eficaz	de	pigmentações	e	depósitos	de	placa	bacteriana	

fortemente	acumulados	e	aderidos.	

Pasta amarela (média – valor RDA* = 127): Para	a	remoção	

de	depósitos	de	placa	bacteriana	leve	ou	moderadamente	

acumulados.

Pasta verde (fina – valor RDA* = 16):	Para	a	remoção	de	

depósitos	de	placa	bacteriana	levemente	acumulados,	sendo	

também	adequada	para	a	limpeza	de	implantes.	Esta	pasta	

deve	ser	utilizada	para	o	polimento	final	após	a	utilização	da	

pasta	vermelha	e/ou	amarela.	Para	além	disso,	também	pode	

ser	utilizada	após	a	aplicação	de	jato	de	profilaxia.

Superfícies lisas, fluoreto e xilitol – condições ideais até a 

próxima profilaxia

Todas	as	pastas	de	profilaxia	CleanJoy	contêm	flúor	(700	ppm)	

e	xilitol.	O	flúor	ajuda	no	fortalecimento	dos	tecidos	dentá-

rios	e	promove	a	sua	remineralização.	O	xilitol	tem	uma	ação	

bacteriostática	comprovada.	As	superfícies	lisas,	juntamente	

com	a	acção	do	xilitol,	dificultam	a	acumulação	e	coloniza-

ção	de	bactérias	formadoras	de	placa.

*	Valor	RDA	em	conformidade	com	a	DIN	EN	ISO	11609
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CleanJoy

Caso 1

Caso 2

Fonte:	Dr.	Sanzio	Marques,	Passos,	Brasil

Pigmentação	extrínseca	leve	nos	
dentes	anteriores	inferiores

Forte	pigmentação	extrínseca	dos	
dentes	anteriores	inferiores

Utilização	da	pasta	de	profilaxia	
amarela

Profilaxia	das	superfícies	dentárias	
com	a	pasta	vermelha

Finalização	com	a	pasta	de	polimen-
to	verde

Finalização	com	a	pasta	de	 
polimento	verde

Superfícies	limpas	e	lisas

Superfícies	limpas	e	lisas

Andrea	Beyer,	assistente	dentária	especializada	em	profilaxia	e	ortodontia,	Münchhausen	 

(Alemanha): “Cada vez mais os pacientes têm vindo a solicitar uma limpeza dentária profissional. 

Por isso, a nossa equipa estava à procura de uma pasta de profilaxia capaz de remover depósitos 

de placa difíceis de eliminar, sem lesar a superfície dental. Além disso, pensando nos nossos 

jovens pacientes, queríamos uma pasta de profilaxia que pudesse ser utilizada sem restrições em 

crianças e em pacientes com aparelhos ortodônticos fixos. Uma pasta capaz de limpar os dentes 

sem deixar uma sensação de aspereza e que não danificasse os brackets. 

Então encontrámos CleanJoy, uma pasta divertida e cómoda de aplicar que, graças às “cores de 

semáforo”, permite um tratamento individualizado consoante o grau de pigmentação dentária de 

cada paciente. Começando o trabalho com a pasta vermelha (para pigmentações mais fortes), pros-

seguindo com a pasta amarela e terminando com a pasta verde (para pigmentações mais leves), 

obtêm-se superfícies completamente lisas e agradáveis para o paciente. Os melhores resultados 

foram obtidos quando aplicámos CleanJoy com o auxílio de taças de silicone rotativas.”

Foto:	Bonn	Medien
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VC 84 002090 PT 0413 V 

Vantagens 

•	Consistência	firme	e	homogénea

•	Não	causa	salpicos	(2.000	-	3.000	rpm)

•	Disponível	em	três	graus	de	abrasividade,	para	uma	 

	 profilaxia	individualizada	consoante	o	caso

•	Codificação	com	as	cores	do	semáforo:	simples	e	 

	 inconfundível

•	Aplicação	com	qualquer	instrumento	convencional	 

	 (escovas,	taças	etc.)

•	Contém	flúor	(700	ppm)

•	Contém	xilitol	(inibidor	do	metabolismo	bacteriano)

•	A	pasta	de	polimento	verde	tem	um	baixo	grau	de	 

	 abrasividade,	por	isso	é	indicada	também	para	a	limpeza		

	 de	implantes

Indicações

Remoção	de	placa	bacteriana	superficial	mineralizada	ou	

não	mineralizada

Remoção	de	pigmentações	extrínsecas	(causadas,	p.	ex.,	

por	café,	chá	ou	tabaco)

Polimento	das	superfícies	dentárias	na	limpeza	dentária	

profissional,	antes	de	branqueamentos	ou	após	a	remoção	

de	aparelhos	ortodônticos

Limpeza	e	polimento	de	restaurações	na	limpeza	dentária	

profissional

Remoção	de	restos	de	material	de	cimentação	provisória	

antes	da	cimentação	definitiva

Apresentação

REF	2092	 Tubo	100	g	grossa

REF	2091	 Tubo	100	g	média

REF	2090	 Tubo	100	g	fina

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

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

info@voco.com	
www.voco.pt

Encomendas:
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