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Põirozený systém  
                      ochrany

Tooth Mousse a  
                 MI Paste Plus: 
   pro zdravé zuby  
                 a krásný úsmêv
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CPP-ACP byl vyvinut na Stomatologické fakultê Univerzity 
v Melbourne, Victoria / Austrálie. RECALDENT™ je používán 
v licenci RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ CPP-ACP je 
derivován z mléËného kaseinu a nemêli by jej používat pacienti 
s alergií na mléËné proteiny a/nebo hydroxybenzoáty.

Tooth Mousse a MI Paste Plus
Tooth Mousse a MI Paste Plus jsou krémy/pasty, které obsahují 
stejné põírodní kalcium a fosfáty, které jsou obsaženy v mléce. 
MI Paste Plus navíc obsahuje fluorid. Tyto minerály chrání vaše 
zuby a dokážou zpevnit místa oslabená úbytkem minerálû.

SouËást programu minimální 
intervence od GC.

Aplikace
Z tuby vytlaËte malé množství Tooth Mousse na prst a naneste 
na povrchy zubû, kroužkû a zámeËkû dle pokynû svého zubaõe. 
Jazykem krém rozetõete do têžko dostupných míst. Pro dosažení 
maximálního úËinku ponechte krém pûsobit na zubech co 
nejdéle.

Minimální doporuËená doba pûsobení je tõi minuty. Po uplynutí této 
doby mûžete zbytek Tooth Mousse vyplivnout nebo spolknout.

Nezapomeñte tubu vždy opêt uzavõít a trysku vyËistit od zbytkû 
Tooth Mousse.
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Silné,
zdravé

a krásné 
zuby bêhem 

ortodontické 
léËby i po ní 

Snižte riziko vzniku
bílých skvrn používáním 

preventivních výrobkû, jako je
 Tooth Mousse a MI Paste Plus. 



OrtodoncieZachování zdravého chrupu  
    bêhem ortodontické léËby

Bêhem ortodontické léËby je dûležité uchovat si 
zdravý chrup. Nikdo nechce po jejím skonËení 
objevit na svých zubech bílé skvrny - je možné jim 
põedejít!

Ortodontické bílé skvrny
Bílé skvrny jsou põíznakem poËínajícího zubního kazu - jde o místa na 
zubech, v nichž v dûsledku pûsobení kyselin, vytváõených bakteriemi 
ze zubního plaku, došlo k úbytku minerálû. K tomu dochází zejména 
v místech põiléhajících k zámeËkûm, kde se snadno usazuje plak. 

Vêda v pozadí úsmêvu
Byla provedena klinická zkouška zkoumající vliv používání Tooth 
Mousse a MI Paste Plus na vznik bílých skvrn1 a snížení negativních 
úËinkû hromadêní plaku v prûbêhu ortodontické léËby2.

1.  Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, 
E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regrese postortodontických lézí pomocí reminerali-
zaËního krému. J Dent Res 88(12):1148-1153.

2.  Van Der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Zmêny ve složení 
plaku po ortodontické léËbê; vliv CPP-ACP-F Paste. Caries Res, 43:179-244 výtah 57.

»ištêní zubním kartáËkem a nití
Zuby si dvakrát dennê dûkladnê 
vyËistête mêkkým kartáËkem, 
nezapomínejte na oblasti kolem 
zámeËkû a drátkû. Pokud máte 
gumiËky, põed Ëištêním kartáË-
kem a nití si je sundejte a po 
vyËištêní ihned nasa¢te. »ištêní 
zubû fluoridovou pastou rovnêž 
pomûže zamezit vzniku bílých 
skvrn. 

Zároveñ si nejménê jednou 
dennê vyËistête zuby dentální 
nití. K dostání jsou speciální 
dentální nitê, které vám 
pomohou dostat se do míst 
mezi drátky a dásní. Požádejte 
svého ortodontistu a zubaõe, 
aby vám poradil a doporuËil 
vhodné výrobky. 

Udržujte zuby bêhem 
   ortodontické léËby v Ëistotê 

Mêjte plak pod kontrolou 
Gelový indikátor plaku zvýrazní plak ve vašich ústech zbarvením 
do rûžovo-fialové nebo modré. Plak starší 24-48 hodin põedstavuje 
vážnêjší hrozbu a obsahuje více bakterií; tento plak se místo rûžové 
zabarví namodro. 

Gelovým indikátorem plaku mûžete rovnêž zmêõit pH plaku - s 
jeho pomocí zjistíte, kde bakterie produkují nejvíce kyseliny, která 
poškozuje zuby.

Použití Ëinidla k indikaci plaku umožñuje odhalit plak v têžko 
dostupných místech v okolí zámeËkû a gumiËek a ukáže vám, kterým 
oblastem byste põípadnê mêli vênovat zvýšenou pozornost.

Zdravou stravou ke 
             zdravým zubûm

Zdravá strava bêhem ortodontické léËby vám 
pomûže udržet si dobrý vzhled zubû. 

Tipy na zdravou stravu: 
 • Jezte ovoce a zeleninu
 •  Pijte ovocné š†ávy a jiné neslazené nápoje
 • Pijte tekutiny slazené umêlými sladidly místo cukru
 •  Vyhýbejte se sladkostem, bonbónûm a sladkým dezertûm
 •  Vyhýbejte se lepivým zákuskûm a bonbónûm (napõ. 

karamelám)

Takto vypadá sklovina s bílou skvrnou
na mikroradiografickém snímku

Po ošetõení Tooth Mousse dokážou 
minerály proniknout do bílé skvrny

Po ošetõení pouhým fluoridem mají 
minerály tendenci ukládat se na vnêjší 
stranê, vznikají bílé skvrny D
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Postortodontická dekalcifikace
(úbytek minerálû)

Stav po používání Tooth Mousse


