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Luonnollinen suojaava  
   järjestelmä 

Tooth Mousse ja  
                 MI Paste Plus: 
   kun haluat terveet   
         hampaat ja kauniin hymyn

CPP-ACP kehitettiin University of Melbournen hammaslääke-
tieteellisessä tiedekunnassa Australian Victoriassa. 
RECALDENT™-tavaramerkkiä käytetään RECALDENT™ Pty 
Ltd:n myöntämällä lisenssillä. RECALDENT™ CPP-ACP saadaan 
maidon kaseiinista, eikä se sovellu potilaille, jotka ovat allergisia 
maidon proteiinille ja/tai hydroksibentsoaateille.

Tooth Mousse ja MI Paste Plus
Tooth Mousse ja MI Paste Plus ovat tahnoja/pastoja, jotka sisältävät 
samaa kalsiumia ja fosfaattia, joita on myös maidossa. MI Paste 
Plus sisältää myös fluoria. Nämä mineraalit suojaavat hampaita ja 
vahvistavat heikkoja alueita, joilta mineraalit ovat jo hävinneet.

Osa GC:n Minimum 
Intervention -ohjelmaa.

Käyttö
Purista pieni määrä Tooth Moussea tuubista sormenpäähäsi ja 
levitä se hampaiden, renkaiden ja brakettien pinnoille hammashoi-
tohenkilökunnan ohjeiden mukaisesti. Levitä aine kielesi avulla 
joka paikkaan vaikeasti tavoitettavilla alueilla. Parhaan hyödyn 
saat, kun jätät sen hampaidesi pinnoille mahdollisimman pitkäksi 
ajaksi.

Suositeltava minimivaikutusaika on kolme minuuttia. Käyttöajan 
lopuksi voit sylkeä pois tai niellä loput Tooth Moussesta.

Muista myös aina sulkea tuubi ja poistaa ylimääräinen Tooth 
Mousse tuubin suulta.
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Vahvat, 
terveet ja kauniit 

hampaat 
oikomishoidon 

aikana ja jälkeen

käyttämällä ennalta ehkäiseviä 
tuotteita, kuten Tooth Mousse  

ja MI Paste Plus, voit pienentää 
valkoisten laikkujen esiintymisriskiä.
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Terveiden hampaiden   
    ylläpito oikomishoidon  
  aikana 
Oikomishoidon aikana on tärkeää pitää hampaat 
terveinä. Kukaan ei halua nähdä hoidon jälkeen 
valkoisia pisteitä hampaissaan - ne voidaan välttää!

Ortodonttiset valkoiset pisteet
Valkoiset laikut ovat merkki alkavasta hammassairaudesta - kohtia, 
joissa mineraalit ovat hävinneet hampaista plakin sisältämien  
bakteerien tuottaman hapon vuoksi. Tätä tapahtuu enimmäkseen 
brakettien vieressä, mihin plakkia helposti kerääntyy.

Tiede hymyn takana
Kliinisessä tutkimuksessa on tarkasteltu Tooth Mousse- ja MI Paste 
Plus -valmisteiden käyttöä valkoisten laikkujen poistamiseen1 sekä 
niiden käyttöä oikomishoidon aikana kertyvän plakin negatiivisten 
vaikutusten vähentämiseen2. 

1.  Bailey, D. L., Adams, G. G., Tsao, C. E., Hyslop, A., Escobar, K., Manton, D. J., Reynolds, 
E. C. & Morgan, M. V. (2009) Regression of Post orthodontic lesions by a remineralising 
crème. J Dent Res 88 (12):1148-1153.

2.  Van Der Veen MH, Beerens MW, van Beek H, ten Cate JM. (2009) Changes in Plaque 
Composition after Orthodontic treatment; the influence of CPP-ACP-F Paste. Caries 
Res, 43:179-244 abstr 57.

Harjaaminen ja hammaslangan käyttäminen
Harjaa hampaasi huolellisesti 
kahdesti päivässä pehmeällä 
ham masharjalla, myös ortodont-
tisten brakettien ja lankojen 
ympäriltä. Jos sinulla on joustavia 
oikomisvälineitä ne on irrotettava 
ennen hampaiden harjaamista ja 
hammaslangan käyttämistä  
ja asetettava heti takaisin paikoil-
leen. Myös hampaiden harjaami-
nen fluorihammastahnalla auttaa 
ehkäisemään valkoisia pisteitä.

Käytä myös hammaslankaa aina-
kin kerran päivässä. Saatavana 
on erityisiä hammaslankatuottei-
ta, joiden avulla pääset lankojen 
ja ienrajan väliin. Pyydä hammas-
lääkäriltä neuvoja ja suosituksia. 

Hampaiden pitäminen 
puhtaana oikomishoidon aikana 

Plakin silmällä pitäminen
Plakinvärjäysgeeli tuo suussa olevan plakin esiin värjäämällä sen 
pinkiksi/purppuraiseksi tai siniseksi. Jo 24-48 tuntia vanha plakki 
on vakavampi ongelma ja sisältää enemmän bakteereja; tämä plakki 
näkyy pinkin sijasta sinisenä.

Voit käyttää plakinpaljastusgeeliä myös plakin pH-arvon mittaami-
seen - näin näet, missä bakteerit tuottavat eniten happoa hampaidesi 
vahingoksi.

Käyttämällä plakinvärjäysgeeliä kotona huomaat helpommin plakin 
vaikeasti tavoitettavilta alueilta brakettien ja joustavien oikomisvä-
lineiden ympäriltä ja näet, mihin kohtiin olisi syytä kiinnittää erityis-
tä huomiota.

Terveellisellä  
   ruokavaliolla terveet hampaat

Oikomishoidon aikana terveellinen ruokavalio 
auttaa pitämään hampaat hyvässä kunnossa.

Kiille, jossa on valkoinen laikku, näyttää mik-
roröntgenkuvassa tältä

GC Tooth Moussea käytettäessä mine-
raalit pystyvät tunkeutumaan valkoi-
sen laikun sisälle

Jos hoidossa käytetään pelkkää fluoridia, 
mineraaleilla on taipumus kerrostua valkoi-
sen laikkujen pinnalle
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Oikomishoidon jälkeinen kalkkiutuminen Säännöllisen Tooth Moussen käytön 
jälkeen

Oikomishoito

Vinkkejä terveelliseen ruokavalioon: 
• Syö hedelmiä ja vihanneksia
• Juo hedelmämehuja ja muita juomia makeuttamattomina
• Juo keinotekoisesti makeutettuja nesteitä sokeria sisältävien 

sijasta
• Vältä sokeria sisältäviä ruokia, makeisia ja välipaloja
• Vältä välipaloja ja makeisia, jotka tarttuvat hampaisiin  

(esimerkiksi toffeet)


