
ENAMELAST

Енамеласт

Флуоризиращ гел с 5% натриев флуорид

Енамеласт е ароматизиран, подсладен с ксилитол, 5% натриево флуориден гел. Уникалната
му формула е направена с патентовано, повишаващо адхезията вещество, за удължено
задържане, осигурявайки най-дългото освобождаване и най-високо усвояване на флуорид.
Наличен е с вкус на горски плодове както в единична доза, така и в спринцовка.

• патентовано повишаващо адхезията вещество за удължено задържане
• най-дълго освобождаване и най-високо усвояване на флуорид
• гладка, негранулирана структура
• почти незабележим
• вкус на горски плодове
• без глутен, оцветители и соя

УПОТРЕБА

Enamelast създава механично затваряне на дентиновите тубули при лечение на
хиперчувствителност.

Може да се приложи и при пациенти в процес на ортодонтско лечение, особено при тези,
които вече имат ортодонтски силант върху зъбите си. Когато Enamelast се нанесе на зъби,
третирани със силант, той доставя на силанта флуорид за по-дълго освобождаване.

Почти невидимо покритие

Преди нанасяне        След нанасяне



Технически детайли

 Американската академия по детска стоматология AAPD препоръчва покриването с
флуорид като „допълнително предпазно средство за намаляване деминерализацията на
емайла при деца, предразположени към ранен детски кариес”. Използването на флуоридно
покритие като превенция срещу кариес е одобрено също и от Американската
стоматологична асоциация ADA.

Най-високо усвояване на флуорид в сравнение с продукти на други фирми

Най-дълго освобождаване на

флуорид

Честота на приложение

• AAPD препоръчва прилагане на всеки 6 месеца или на 3-6 месеца при пациенти с
висок риск от кариес

• ADA пропоръчва прилагането на всеки 3 месеца



Опаковки

• Блистер с единична доза

Всеки блистер съдържа предварително напълнено резервоарче и четка за нанасяне.
Просто потопете четката в резервоарчето и нанесете гела върху зъбите. Този вид е
перфектен за лекари, които предпочитат еднократната употреба. Блистерът с единична
доза е идеален също за дентални клиники в болници, където правилата изискват
употребата само на еднократни опаковки на материали.

• Спринцовка с канюла

Използването на спринцовка позволява многократно нанасяне. Нанесете гела чрез
канюлата SoftEZ директно върху зъба. Ако предпочитате, може да шприцвате гел
върху ръкавицата си или на подложка, преди да го нанесете върху зъбите. Всяка
спринцовка съдържа достатъчно гел за 2-4 пациента.


