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Sistem de protecñie  
                      natural

Tooth Mousse ºi  
                 MI Paste Plus: 
   pentru dinñi sãnãtoºi   
                 ºi zâmbet frumos
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CPP-ACP a fost dezvoltat de School of Dental Science din cadrul 
Universitãñii din Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ 
este utilizat sub licienñã RECALDENT™ Pty Ltd. RECALDENT™ 
CPP-ACP este derivat din caseinã lactatã, ºi nu trebuie utili-
zat în cazul pacienñilor cu alergie la proteinele lactate ºi/sau 
hidroxibenzoañi.

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus
Tooth Mousse ºi MI Paste Plus sunt creme/paste ce conñin acelaºi 
tip de calciu ºi fosfat natural regãsit în lapte. MI Paste Plus include 
deasemenea ºi fluor. Aceste minerale vã protejeazã dinñii ºi pot 
întãri zonele slãbite care sunt deja demineralizate.  

Parte a programului GC
de Minimã Intervenñie.

Aplicare
Dozañi din tub o cantitate micã de Tooth Mousse pe deget ºi 
aplicañi pe suprafeñele dentare, benzi ºi bracketuri urmând sfatul 
medicului stomatolog. Folosiñi limba pentru a dispersa pasta în 
zonele greu accesibile. Pentru beneficii maxime, menñineñi pe 
dinñi cât mai mult posibil. 

Timpul de aplicare minim recomandat este de 3 minute. La sfârºi-
tul aplicãrii puteñi expectora sau înghiñi restul de Tooth Mousse.

Întotdeauna închideñi capacul tubului ºi curãñañi excesul de Tooth 
Mousse din jurul vârfului.
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Dinñi
puternici, 

sãnãtoºi ºi 
frumoºi în 

timpul ºi dupã 
tratamentul 
ortodontic 

Reduceñi riscul apariñiei
petelor albe cretoase utilizând 

produse de prevenñie cum ar fi 
Tooth Mousse ºi MI Paste Plus. 



OrtodonñieMenñinerea sãnãtãñii dinñilor pe 
perioada tratamentului ortodontic

În timpul tratamentului ortodontic este important 
sã vã menñineñi dinñii sãnãtoºi. Nimeni nu îºi 
doreºte pete albe cretoase pe dinñi dupã 
tratament - acestea pot fi prevenite!

Petele albe cretoase ortodontice 
Petele albe cretoase indicã existenña unei carii incipiente - zone 
în care dintele a pierdut minerale datoritã acidului produs de 
bacteriile din placa bacterianã. Acest lucru se întâmplã în principal 
în zonele adiacente bracketurilor acolo unde placa bacterianã se 
fixeazã cu uºurinñã.  

ªtiinña din spatele zâmbetului
A fost realizat un test clinic referitor la utilizarea lui Tooth Mousse 
ºi MI Paste Plus pentru regresia petelor albe cretoase1, ºi eficienña 
în reducerea efectelor negative ale acumulãrii de placã bacterianã 
în timpul tratamentului ortodontic2. 

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 reminerali-
sing 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.

Perierea ºi folosirea añei dentare
Periañi-vã dinñii cu atenñie, de 
douã ori pe zi, folosind o periu-
ñã moale, inclusiv în zonele adia-
cente bracketurilor ºi sârmelor. 
Dacã purtañi elastice, acestea 
trebuie îndepãrtate înainte de 
periere ºi de folosirea añei den-
tare ºi apoi reaplicate imediat. 
Perierea dinñilor cu o pastã de 
dinñi cu fluor ajutã deasemenea 
la prevenirea apariñiei petelor albe cretoase.

Folosiñi deasemenea aña den- 
tarã cel puñin o datã pe zi. Sunt 
disponibile produse speciale 
care vã pot ajuta sã curãñañi 
spañiile dintre sârme ºi zona 
gingivalã. Pentru sfaturi ºi reco-
mandãri întrebañi ortodontul 
dumneavoastrã ºi medicul sto-
matolog.

Menñinerea dinñilor  
    curañi pe perioada tratamentului
    ortodontic

Controlul plãcii bacteriene  
Gelul revelator de placã evidenñiazã placa bacterianã din cavita- 
tea oralã prin colorarea acesteia în roz-purpuriu sau albastru. Placa 
bacterianã veche de cel puñin 24 - 48 ore este mai periculoasã ºi 
conñine mai multe bacterii; aceastã placã se va colora în albastru 
ºi nu în roz.  

Puteñi utiliza deasemenea gelul revelator de placã pentru a mãsura 
pH-ul plãcii bacteriene - acest lucru vã va oferi informañii referitoare 
la zona în care bacteriile produc cea mai mare cantitate de acid 
determinând deteriorarea dinñilor.

Utilizarea gelului revelator de placã acasã vã ajutã la identificarea 
plãcii bacteriene în zonele greu accesibile din jurul bracketurilor ºi 
elasticelor ºi vã indicã zonele care necesitã extra atenñie.

O dietã sãnãtoasã pentru  
             dinñi sãnãtoºi

O dietã sãnãtoasã pe perioada tratamentului 
ortodontic vã ajutã sã vã menñineñi dinñii într-o 
formã bunã. 

Sfaturi pentru o dietã sãnãtoasã: 
 • Mâncañi fructe ºi legume
 •  Beñi sucuri de fructe ºi alte bãuturi neîndulcite
 •  Beñi lichide îndulcite artificial ºi evitañi-le pe cele care 

conñin zahãr
 • Evitañi alimentele, dulciurile ºi snacks-urile care conñin 
              zahãr
 • Evitañi snacks-urile ºi dulciurile care rãmân lipite de dinñi 
              (de exemplu caramelele)

Aºa aratã smalñul care prezintã pete albe 
cretoase observat la un microradiograf

În cazul tratamentului cu Tooth 
Mousse, mineralele penetreazã în 
profunzimea petei albe cretoase

În cazul tratamentului exclusiv cu fluor, 
mineralele au tendinña sã se depoziteze
pe suprafaña externã a petei albe cretoase D
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Decalcifiere post-ortodonticã Dupã utilizarea regulatã de Tooth
Mousse


