ekspert w leczeniu nadwrażliwości zębów
Preparat
jest środkiem profesjonalnym stosowanym również
przez lekarzy w gabinetach stomatologicznych.

WSKAZANIA:

Green Or polecany jest w leczeniu nadwrażliwości zębów, w szczególności:
wrażliwości szyjek zębowych spowodowanych przez :
a) abrazję (starcie powierzchniowe) lub erozję szkliwa z odsłonięciem zębiny
b) recesję dziąseł obejmującą połączenie szkliwno-zębinowe
w ubytkach przed założeniem wypełnień tymczasowych
przed tymczasowym osadzeniem prac protetycznych (np. korony, mosty, inne)
przed założeniem wypełnienia z amalgamatu
na wrażliwe obszary zębów, zarówno przed, jaki po scalingu (usuwanie płytki bakteryjnej i kamienia nazębnego za pomocą stomatologicznego scalera ultradźwiękowego)
w leczeniu periodontologicznym (przyzębia)
po wybielaniu zębów
u pacjentów cierpiących na bruksizm (potocznie: zgrzytanie zębami)
– patologiczne tarcie zębami żuchwy o zęby szczęki, występujące przeważnie
w nocy, zaliczane do parasomnii.

DZIAŁANIE PREPARATU:

Green Or dzięki swojej innowacyjnej formule generuje potrójne działanie:
1. Po kilkukrotnym zastosowaniu, za pomocą mikrokryształów (fluorek strontu)
preparat Green Or zamyka odsłonięte kanaliki w zębinie, odcinając w konsekwencji przenikanie substancji chemicznych oraz bodźców zewnętrznych drażniących do tej pory odsłonięte końcówki nerwowe.
2. Łagodzi wrażliwość zakończeń nerwowych poprzez działanie jonów potasu
(fluorek potasu).
3. Działa bakteriobójczo i bakteriostatycznie dzięki wysokiej koncentracji chlorku
benzalkoniowego, redukując rozwój bakterii i szkodliwy wpływ ich toksyn
na zęby.
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Substancje aktywne
Green Or dostają się
wraz z preparatem
na powierzchnie zęba
i mineralizują do postaci
mikrokryształów zamykając w konsekwencji
dostęp bodźców zewnętrznych drażniących
do tej pory odsłonięte
końcówki nerwowe.
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Green Or zatyka odsłonięte kanaliki w zębinie
oraz dzięki działaniu
jonów potasu zmniejsza
wrażliwość zakończeń
nerwowych znacznie
redukując ogólną nadwrażliwość.
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Nowa powłoka wytworzona na powierzchni
przez Green Or chroni
zęby przed dostępem
czynników zewnętrznych,
łagodzi wrażliwość zakończeń nerwowych i dzięki
wysokiej koncentracji
chlorku benzalkoniowego
działa przeciwbakteryjnie
dbając zarówno o komfort
pacjenta jak i higienę.

INSTRUKCJA I OPIS DZIAŁANIA
1

:
2

1. Umyj zęby zwykłą pastą i szczoteczką po czym wypłucz usta wodą.

2. Następnie za pomocą ligniny, wacika
lub gazy osusz powierzchnię wrażliwego zęba lub zębów.
4
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3. Zaaplikuj krople lub dwie na mikro
gąbkę, którą masz w zestawie.

4. Nakładaj preparat na miejsce
wrażliwe, delikatnie wcierając
przez 10-15 sekund.

5

5. W przypadku bardzo silnej nadwrażliwości powtórz proces nadkładania ponownie, zgodnie z punktami nr 3 i 4 niniejszej instrukcji, uważając, żeby ślina
nie dostała się na leczoną powierzchnię, jeśli jednak do tego dojdzie osusz zęby
przed rozpoczęciem ponownego nakładania (zgodnie z opisem w pkt. 2).

Po zastosowaniu preparatu
, powinno nastąpić
natychmiastowe zmniejszenie odczuwanej nadwrażliwości.
SKŁAD:
Chlorek strontu, fluorek potasu, chlorek benzalkoniowy, benzoesan sodu,
sól sodowa karboksymetylocelulozy, woda dejonizowana.

Producent:

Dystrybutor:
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