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Właściwo ści  

Produkty z grupy DETARTRINE występują w postaci past gotowych do uŜycia, przeznaczonych do usuwania kamienia 
nazębnego i do polerowania zębów. 
 
DETARTRINE  i  DETARTRINE  Z to róŜowe pasty o przyjemnym smaku. Dzięki krzemionce zawartej  
w DETARTRINE, pasty te posiadają czysto mechaniczne właściwości ścierne, które umoŜliwiają perfekcyjne usunięcie 
kamienia nazębnego przy pomocy narzędzi ręcznych lub ultradźwiękowych, bez uszkodzenia szkliwa zęba. 
 
DETARTRINE Z zawiera cząsteczki cyrkonu. Te cząsteczki wyglądają jak płaskie postrzępione płatki, których brzegi 
zakończone są bardzo ostrą krawędzią. W momencie, gdy pasta wcierana jest w szorstką powierzchnię, krawędzie  
cząsteczek cyrkonu usuwają (ścinają) wszystkie wypukłości. 
Olejki eteryczne, wchodzące w skład DETARTRINE i DETARTRINE  Z  wytwarzają przyjemne uczucie świeŜości, które 
jest bardzo cenione przez pacjentów. Dodatkowo działają one jak balsam umoŜliwiając mechaniczne usuwanie kamienia 
nazębnego przy wraŜliwych dziąsłach. 
 
DETARTRINE z FLUOREM jest to biała pasta o przyjemnym smaku, na bazie tlenku cyyrkonu i fluorku sodu, 
przeznaczona do polerowania zębów. 
Dzięki delikatnym, a jednocześnie ostro zakończonym cząsteczkom, tlenek cyrkonu umoŜliwia szybkie polerowanie 
powierzchni koron metalowych i akrylowych oraz cementów dentystycznych.  
Jego działanie uzupełnia chemiczne i mechaniczne usuwanie kamienia nazębnego nadając powierzchniom zębowym 
wspaniały wygląd i redukując przyleganie kamienia nazębnego. 
Zawarty w paście fluorek sodu pobudza fluoryzację powierzchni  świeŜo eksponowanego szkliwa w celu jego ochrony 
przed moŜliwym w przyszłości szkodliwym działaniem czynników chemicznych. 
 

Wskazania  

DETARTRINE  i  DETARTRINE  Z 
-  Usuwanie kamienia    nazębnego, 
-   Usuwanie przebarwień zębów, które powstały w wyniku palenia  papierosów lub po jedzeniu. 
-  Precyzyjne polerowanie wypełnień. 
 
DETARTRINE  z  FLUOREM 
-  Polerowanie po usunięciu kamienia nazębnego, 
-  Polerowanie wypełnień. 
 

Sposób u Ŝycia  

Za pomocą szpatułki nabrać odpowiednią ilość pasty i nanieść na obrotową szczoteczkę. 
DETARTRINE  z  FLUOREM moŜe być równieŜ aplikowana przy pomocy kulki polerującej. 
 

Uwaga 

Płukanie moŜe być wykonane zarówno w czasie zabiegu usuwania kamienia jak i po jego zakończeniu. 
 

Środki ostro Ŝności podczas stosowania   

MoŜliwość alergii na  formaldehyd. 
 

 

Dostępne opakowania  

45 g słoiczek 
150 g słoiczek 
 
Wyłącznie do profesjonalnego stosowania w praktyce dent ystycznej. 
 
 
   
 


