
LISTERINE® PROFESSIONAL  
SENSITIVITY THERAPY 

uzatvára 92 % dentínových  
kanálikov už po 6 použitiach in vitro*

Odporúčame LISTERINE® PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY 
pre odbornú domácu starostlivosť

* Založené na percentuálnej redukcii možnosti pohybu tekutiny (hydraulickej vodivosti).
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Neodporúčajte tento produkt pacientom so známou anamnézou ochorenia obličiek, pri nadmernom vylučovaní oxalátových solí (hyperoxalúrii), pacientom s obličkovými kameňmi alebo malabsorpčným syndrómom a osobám užívajúcim vysoké dávky 
vitamínu C (denná dávka 1000 mg a viac).

LISTERINE® PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY 
ponúka modernú a účinnú liečbu citlivých zubov

•   Ústna voda pre každodenné vyplachovanie 
ústnej dutiny s využitím technológie kryštálov 
šťavelanu draselného

•   Šťavelan draselný sa viaže na vápenaté ióny 
v slinách, a tak vznikajú kryštály

•   Kryštály sa viažu na povrchu dentínu  
a do hĺbky otvorených dentínových  
kanálikov

•   Kryštály sa tvoria pri každom výplachu 
a vytvárajú stabilný kompletný uzáver 
kanálikov

•   Je možné používať dvakrát denne (2 x 10 ml výplachy po dobu 
60 sekúnd) alebo podľa Vášho odporúčania ako súčasť bežnej 
ústnej hygieny Vašich pacientov

•   Je možné odporúčať ako pomoc pre liečbu a prevenciu 
hlavných vplyvov vyvolávajúcich zvýšenú citlivosť zubov2,4,5

* Založené na percentuálnej redukcii možnosti pohybu tekutiny (hydraulickej vodivosti). CU_201308055
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dentínové 
kanáliky



Najväčším rizikovým faktorom zvýšenej citlivosti 
zubov sú otvorené dentínové kanáliky

•   V porovnaní so zubmi bez zvýšenej citlivosti  
je u citlivých zubov1:

 –  Priemer obnažených dentínových kanálikov 
2x väčší

 –  Ich počet 8x vyšší
  Následkom týchto dvoch faktorov môže byť 

pohyb tekutiny v kanálikoch až 100x väčší1

•   Počet a priemer dentínových kanálikov sa 
od povrchu smerom k zubnej dreni (nervu) 
zväčšuje a to vedie s postupujúcim časom  
k možnému zhoršeniu citlivosti zubov pri 
úbytku dentínu1.

Vyplňuje a chrání 92 % dentínových kanálikov  
už po 6 použitiach in vitro 2

LISTERINE® PROFESSIONAL 
SENSITIVITY THERAPY

•   4x účinnejšia v uzatváraní dentínových 
kanálikov než bežne používaná ústna 
voda proti citlivým zubom, a to už 
po troch výplachoch (p<0,05)2,3 

•   Viac než 2x účinnejšia v uzatváraní 
dentínových kanálikov po šiestich 
výplachoch (p<0,05) oproti 
testovaným zubným pastám2

O 91 % účinnejší v redukcii citlivosti v porovnaní s testovanou zubnou 
pastou s obsahom dusičnanu draselného za dva týždne používania4

LISTERINE® PROFESSIONAL 
SENSITIVITY THERAPY poskytuje4:

•   Zníženie bolesti zubov o 60 % 
v porovnaní s bežnou zubnou  
pastou s obsahom fluoridov (p<0,05) 
po 2 týždňoch používania

•   Obmedzenie citlivosti zubov 
o viac než 35 % už po 4 týždňoch 
používania (p<0,05)

Podľa Relief of Hypersensitivity, DOF 4 – 2012

Zubná pasta neovplyvňujúca citlivosť zubov + LISTERINE® 
PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY
Sensodyne zubná pasta obsahujúca dusičnan draselný
Zubná pasta neovplyvňujúca citlivosť zubov

Uzavretie dentínových kanálikov
Založené na percentuálnej redukcii možnosti pohybu tekutiny (hydraulickej vodivosti) 

LISTERINE® PROFESSIONAL SENSITIVITY THERAPY
Sensodyne® Repair & Protect zubná pasta
Sensodyne® Repair Relief zubná pasta
Colgate Sensitive Pro-Relief™ zubná pasta
Colgate Sensitive Pro-Relief™ ústna voda*

Podľa Dentine Tubule Occlusion, DOF 1 – 2012
* Testované v druhom kole bez ďalších konkurentov

Vyplnenie a ochrana dentínových kanálikov  
na ľudských molároch2

Obmedzenie nepríjemných pocitov  pacientov vyplývajúcich 
zo zvýšenej citlivosti zubov (n = 226)4
% obmedzenie vyjadrené zmenou priemerného skóre dotykovej citlivosti  
(VAS-stupnica) v porovnaní s východiskovým stavom
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