
имплантните структури

Implaclean® е специално разработена паста за зъби за хора със 
зъбни имплантати и е от съществено значение за поддържането 
на добра устна хигиена. 

Implaclean® притежава уникалната патентована Ardox-X® с 
активен, нерадикален кислород в комбинация с лактоферин и има 
ниско ниво на флуорид (200 PPM F-)(2). Тази нова технология се 
основава на доставящ кислород комплекс. Това е активен комплекс
(активен кислород), който е известен с по-дълбоко навлизане в 
естествената тъкан(1).

Лактоферинът осигурява антибактериален, антипаразитен и 
антивирусен ефект. Освен това е доказано, че лактоферинът 
стимулира растежа на нова костна тъкан и забавя резорбирането 
на съществуващата костна тъкан(3).

С помощта Implaclean®, образуването на плака и инфекции на 
венците са възпрепятствани и венечните джобове на зъби и 
импланти ще останат чисти и без вредни бактерии. Активният 
кислород се грижи наличните естествени зъби да останат бели 
и без цветови различия с имплантните конструкции.

Активният кислород се освобождава в безопасна активна 
нерадикална форма и се активира по време на четкането на 
зъбите. Това е в противовес на активната радикална форма 
известна още като водороден пероксид, който може да е вреден 
за човешкото здраве. Тази радикална формула (въглероден 
пероксид) се използва от производители на пасти за зъби 
които не съдържат уникалната Ardox-X® нерадикална кислородна 
технология.
 

Оралната хигиена е от изключителна важност както 
преди, така и след поставянето на имплантатите. Затова 
ежедневното почистване на зъбите и регулярните прегледи 
от стоматолога са много важни.
Когато се грижите за Вашите имплантати и имплантатни 
конструкции ние Ви препоръчваме следните стъпки:

Сферични стави и магнити 

Извадете подвижната протеза от устата. Използвайте мека четка 
с малка глава за да почистите сферичните стави и магнитите. 
Можете също да използвате електрическа или детска четка 
за зъби. Тези четки са много подходящи за целта. Най-важните 
места които трябва да почистим са границите между металните 
сферични стави и магнитите и венеца. Поставете четката върху 
тази граница и правете хоризонтални движения. Имайте предвид, 
че четката трябва да е в контакт с венеца. Не упражнявайте 
силен натиск, защото това не води до по-добро почистване. Ако е 
необходимо използвайте другата си ръка за да повдигнете устната 
така, че да имате по добра видимост.

Обикновените пасти за зъби не се препоръчват, тъй като те имат 
високи дози флуорид, а също така и абразивни частици, които ще 
доведат до надраскване на ставите и магнитите. Това ще увеличи 
възможността за образуване на плака върху тях. Възможно е и 
намаляване на фрикцията и съответно задържането при сферичните 
стави. 

Траверсни конструкции

Когато имате траверсна конструкция отново е важно да се 
почисти границата между конструкцията и венеца. Почиствайте 
по същия начин описан за сферични стави и магнити

Важно е също така да почистите и под конструкцията. Това лесно 

може да бъде направено с конец за зъби или интердентална четка.

Корони и мостове

Ако имате зъбна коронка или мост върху имплантатите, те трябва 
да бъдат почиствани както почиствате естествените си зъби. 
Най-важното е да почистите местата където е границата между 
коронката и венеца, а също така и между коронките. Най добрия 
начин да почистите тези места е да използвате Implaclean ® и 
мека четка за да предпазите гингивата от нараняване. Местата 
между коронките можете да почистите с интердентална четка 

или конец.

ВАЖНО!

Прехода между венеца и съответната конструкция трябва да се 
поддържа чиста.
Ако не се грижите за хигиената, това може да доведе до възпаление 
на венеца което от своя страна да доведе до възпаление на костта 
на челюстта и в крайна сметка до загуба на имплантатите. 
Можете да предотвратите това чрез прилагане на тези 
инструкции за хигиена.
Ако имате кървене от венците се свържете с своя зъболекар.

Предимствата на Implaclean®:

Спомага за запазването на 

Уникална анионна технология на 

Съдържа лактоферин

Ниско ниво на флуорид

Неутрално PH

Неабразивна

Научно доказана

активния кислород



Брошура за пациента

Употреба:

Мийте зъбите си поне два пъти на ден за поне две минути с
Implaclean®.

Съдържание:

Глицерин, вода, хидратиран силициев двуокис, PEG-32, 
ароматизатор, кокамидопропил бетаин, натриев глюконат, 
целулозна смола, натриев цитрат, лактоферин, захарин натрий, 
магнезиев сулфат, натриев метилпарабен, натриев перборат, 
лимонена киселина, натриев хлорид, натриев флуорид (200 ррм F-), 
CI 42090.

Implaclean® е патентована формула разработена 
и препоръчвана от хирурзи, имплантолози и 
стоматолози.
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