
Ce sunt petele albe cretoase?   
Petele albe cretoase sunt semne evidente ale unei modificãri în 
compoziñia exterioarã a smalñului, cunoscutã ºi sub numele de 
decalcifiere sau demineralizare. În unele cazuri, este primul 
semnal al apariñiei cariilor dentare. Cauzele principale ale apariñiei 
petelor albe cretoase sunt: fluoroza, igiena oralã deficitarã ºi 
hipomineralizarea smalñului.

Ce este fluoroza ºi cum afecteazã dinñii?
Fluoroza este cauzatã de o absorbñie excesivã a fluorului. 
Aceasta se poate datora apei fluorizate în exces, suplimentelor de 
fluor combinate cu un consum susñinut de pastã de dinñi fluorizatã. 
Fluoroza se manifestã prin apariñia pe dinte a unor mici pete albe, 
opace.

Aparatele ortodontice pot cauza apariñia petelor albe cretoase?
Orice persoanã care a purtat un aparat ortodontic fix ºtie cât de 
dificilã este menñinerea unei igiene orale adecvate, în special 
datoritã faptului cã resturile alimentare rãmân adesea blocate între 
sârme. Acest lucru favorizeazã depunerea de placã bacterianã 
ºi fermentarea bacteriilor, fapt care duce la scãderea pH-ului 
din cavitatea oralã ºi în final la distrugerea smalñului. Astfel, pe 
suprafaña dintelui se vor forma pete albe cretoase. 

Ce este hipomineralizarea smalñului ºi cum afecteazã dinñii?
Hipomineralizarea smalñului apare ca urmare a modificãrilor 
structurii celulelor ce formeazã smalñul dintelui în timpul 
copilãriei. Atunci când activitatea acestor celule este perturbatã, 
dinñii permanenñi/maturi sunt predispuºi la apariñia petelor albe 
cretoase atunci când erup.

Pentru a trata aceste pete albe, stomatologul dumneavoastrã vã 
poate recomanda un program zilnic de igienã oralã care sã includã 
aplicarea de Tooth Mouse sau MI Paste Plus.

CosmeticTratamentul petelor albe
 cretoase sau al leziunilor

Albirea 
        dinñilor decolorañi

Bãuturile acide

Petele albe apãrute pe dinñi vã 
pot strica zâmbetul. Uneori vã pot 
determina chiar sã vã ascundeñi 
dinñii atunci când zâmbiñi.

Astãzi albirea dinñilor este general acceptatã ca un mod de 
îmbunãtãñire cosmeticã a culorii dinñilor. Din pãcate, pot exista 
unele dezavantaje ale acestui tip de tratament.

De ce apelãm la albirea dinñilor?
Obiceiurile bazate pe stilul de viañã cum ar fi fumatul, consumul 
de vin sau cafea ºi factorii biologici cum ar fi procesul natural de 
îmbãtrânire a dinñilor pot cauza închiderea culorii dinñilor. Pentru 
a-ºi pune în valoare zâmbetul, multe persoane opteazã pentru 
albirea dinñilor.

Care sunt problemele asociate cu albirea dinñilor?
Albirea va deschide culoarea dinñilor dumneavoastrã, dar poate 
sã provoace ºi demineralizarea lor. În timpul procesului de albire, 
unele minerale sunt desprinse de pe stratul exterior al suprafeñei 
dintelui ºi acest lucru poate cauza o hipersensibilitate. Persoanele 
care suferã de hipersensibilitate pot acuza sensibilitate la 
bãuturile sau alimentele calde sau reci, senzañie care poate fi 
extrem de neplãcutã în cazul în care se menñine pe o perioadã 
lungã de timp.

Cum vã pot ajuta Tooth Mousse sau MI Paste Plus de la GC?
Tooth Mousse ºi MI Paste Plus de la GC sunt realizate dintr-o 
proteinã lactatã naturalã care vã remineralizeazã dinñii, readucând 
mineralele înapoi în structura dintelui. Prin acest proces smalñul 
este întãrit, ºi astfel se reduce sensibilitatea dinñilor.

Acest lucru este posibil datoritã faptului cã Tooth Mousse 
ºi MI Paste Plus de la GC conñin un ingredient activ numit 
RECALDENTTM, un ingredient natural special care leagã calciul ºi 
fosfatul de suprafaña dintelui pentru a reconstrui ºi întãri dintele. 

1. Flux salivar redus
2. Factori intrinseci (afecñiuni gastrointestinale)
3. Factori extrinseci (bãuturi acide cum ar fi
    sucurile de fructe sau cele acidulate)

Demineralizarea structurii dintelui, cunoscutã ºi sub numele de 
eroziune, poate 
fi provocatã de:
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De ce bãuturile dulci pot provoca eroziunea dinñilor ºi 
consumarea acestora poate duce la apariñia cariilor?
Bãuturile dulci conñin un nivel ridicat de acid (H+) (la fel ca ºi 
zahãrul) care provoacã scãderea pH-ului oral. Acest lucru poate 
duce la eroziunea dinñilor acolo unde smalñul este slãbit. Calciul 
(Ca2) ºi Fosfatul (PO3-) din structura dintelui se vor dizolva.
Bãuturile acide cum ar fi cele spumoase, sucurile de fructe, bãutu-
rile energizante pot slãbi structura smalñului ºi pot accelera eroziu-
nea dintelui crescând riscul apariñiei cariilor ºi a sensibilitãñii. 

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus îmbunãtãñesc rezistenña dintelui 
la acid prin remineralizarea dinñilor slãbiñi.
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Întrebañi stomatologul pentru a primi mai multe informañii precum ºi 
indicañii referitoare la pasta adecvatã pentru dinñii dumneavoastrã. 
Gãsiñi aroma preferatã din selecñia de mentã, vanilie, tutti-frutti, 
cãpºuni ºi pepene galben ºi bucurañi-vã de un mod delicios de a 
vã întãri dinñii.

Acesta este motivul pentru care un numãr mare de persoane 
apeleazã la tratamente cosmetice cum ar fi albirea ºi tratamentele 
ortodontice. Aceste intervenñii vã pot înfrumuseña zâmbetul dar 
din pãcate au unele limite. Gândiñi-vã la petele albe cretoase, 
hipersensibilitate ºi eroziunea smalñului.

Pentru a vã ajuta sã depãºiñi aceste ‘efecte secundare’ GC 
a realizat Tooth Mousse ºi MI Paste Plus; douã paste, care vã 
întãresc dinñii, fiecare disponibilã în cinci arome delicioase...
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Mai jos regãsiñi toate indicañiile recomandate pentru Tooth 
Mousse ºi MI Paste Plus:

Pentru desensibilizare Prezintã un risc 
cariogen redus spre 
mediu

Necesitã extra pro-
tecñie datoritã unui 
risc cariogen mediu 
sau ridicat

Pentru inhibiñia ºi 
reversia cariilor 
iniñiale

Au mai puñin de 6 
ani

Au un mediu oral 
acid

În cazul petelor albe 
cretoase sau a leziu-
nilor

Vor efectua un trata-
ment de albire a dinñi- 
lor sau ºi-au albit dinñii

Prezintã eroziuni ºi 
suferã de reflux 
gastric 

În timpul ºi/sau 
dupã tratamentul 
ortodontic

Necesitã ajutor 
datoritã unui control 
deficitar al plãcii 
bacteriene

În cazul femeilor 
gravide
Pentru a oferi dinñilor 
extra protecñie

Zâmbiñi cu încredere!

GC EUROPE N.V. 
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CPP-ACP a fost realizat de School of Dental Science la Univer-
sitatea din Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ este 
utilizat sub licienñã a RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ 
CPP-ACP este derivat din caseinã lactatã, ºi nu trebuie utilizat în 
cazul pacienñilor cu alergie la proteinele lactate ºi/sau hidroxi-
benzoañi.

Cu toñii ºtim cã aspectul dinñilor are un impact 
important asupra aspectului nostru general. 

Când ºi cum trebuie utilizate Tooth Mousse ºi MI Paste Plus?
Pastele sunt ideale pentru utilizarea acasã. Aplicañi pe orice su-
prafañã afectatã sau care prezintã un risc ridicat dupã perierea 
dinñilor ºi imediat înainte de a vã culca.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus sunt douã produse care fac parte 
din gama GC de Minimã Intervenñie recunoscutã pe plan mondial 
care vã pot ajuta în cazul dinñilor sensibili, a petelor albe cretoase 
ºi a eroziunilor dentare, afecñiuni asociate deseori cu procedurile 
cosmetice cum ar fi albirea dinñilor ºi tratamentele ortodontice.

Stomatologia

cosmeticã vã 

poate înfrumuseña 
zâmbetul;

nu îl lãsañi sã disparã.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus de la GC
vã pot ajuta sã depãºiñi orice discomfort

care ar putea sã aparã dupã un tratament 
stomatologic cosmetic, cum ar fi sensibilitatea 

dinñilor. În plus vã pot ajuta sã reduceñi ºi 
sã preveniñi formarea petelor albe cretoase, 

menñinându-vã gura curatã ºi sãnãtoasã.

Parte a programului GC
de Minimã Intervenñie.

Indicañii specifice 
pentru Tooth 
Mousse în cazul 
pacienñilor care:

Indicañii specifice 
pentru MI Paste 
Plus în cazul 
pacienñilor care:

Utilizañi Tooth 
Mousse ºi MI Paste 
Plus:

IDENTIFICAÑI PREVENIÑI

RESTAURAÑI


