
Friska tänder – friskt tandkött

Professionell hjälp hemma och på klinik!



Cervitec® 

NEW FORMULA

Cervitec® Liquid

Antibakteriell munsköljning som 
reducerar aerosolrisken 

• Innehåller klorhexidin och xylitol
• Alkoholfri
• Motverkar dålig andedräkt
• Mild kanelsmak

Cervitec® Gel 

Munvårdsgel

Cervitec finns även i gelform med fluor, 
som kan användas för hemmabruk. 
Cervitec Gel kan, tack vare fluorinnehållet, 
användas istället för tandkräm under en 
begränsad tid.

• 0,2% klorhexidin + 900 ppm fluorid +  
   provitamin D-panthenol + xylitol
• Speciell applicering för barn under 6 år
• Behaglig smak och konsistens

Cervitec® F

Skyddslack med dubbel effekt

Cervitec F ger dig både fluoridering och 
bakteriekontroll i ett arbetssteg. 
Lacksystemet rekommenderas som 
grundläggande karies-profylax i risk-
grupper och som skydd av känsliga 
tandhalsar. Produkten har en hög tolerans 
mot en fuktig tandyta, vilket underlättar 
applicering.

• Innehåller 1400 ppm fluorid, 0,3%      
   klorhexidin och 0,5% CPC
• Snabb och enkel applicering
• Mild smak

Cervitec F levereras i tub eller singeldos



OptraGate junior

OptraGate®  

Gel för intensiv och skonsam tandvård

Produkten innehåller kalcium, fluor 
(1450 ppm), fosfat, xylitol och provitamin 
D-Panthenol. Den har ett neutralt pH-värde 
och passar vid erosioner.

• God mintsmak
• Jämn och slät konsistens som ger en  
   optimal penetration i svåråtkomliga   
   områden
• Kan användas istället för tandkräm 
   2-3 ggr/dag
• Speciell applicering för barn under 6 år

Fluor Protector GelFluor Protector S

Skyddar mot karies och erosion

Fluor Protector S är ett skyddslack som 
inte syns på tänderna. Den homogena 
lösningen har en fluorkoncentration på 
7700 ppm (efter att lacket torkat ökar 
koncentrationen ca 4 ggr). Behandlingen 
kan utföras direkt, snabbt och enkelt. 
Fluor Protector S ger ett professionellt 
skydd till känsliga tänder. Den innovativa 
lackteknologin bygger på årtionden av 
expertis hos Ivoclar Vivadent.

Produkten passar för behandling av 
patienter i alla åldrar (se bruksanvisning för 
barn under 7 år).

  Fluor Protector S är helt fri från 
  kolofonium.

• Omedelbar fluoridering av emalj
• Effektiv fluoriddepot
• Enkel att applicera direkt
• Mild smak och lukt
• Kompatibel med tandblekningsmedel
• Användarvänlig förpackning 

OptraGate är ett hjälpmedel som 
erbjuder dig ett fritt arbetsfält. 

Den för undan läppar och kinder under 
behandlingen. Tandläkaren/tandhygienis-
ten får ökad tillgänglighet och god över-
sikt, samtidigt som det blir enklare att ha 
kontroll över fukt i munhålan. 

• 3 storlekar; Regular, Small, Junior. 
   Small och Junior finns i 2 färger: 
   blått och rosa 
• Latexfri
• Stort användningsområde 
   för både barn och vuxna

Fluor Protector S levereras i tub eller singeldos

OptraGate®  

Fluor Protector



www.ivoclarvivadent.se

Cention®

Ett nytt alternativ till glasjonomer – ”Alkasite”

Innovativt posteriort fyllningsmaterial i kapsel
Den patenterade Alkaline-fillern ökar frisättning av hydroxidjoner som 
reglerar pH-värdet under syra-attacker. Därmed förhindras demineralisering. 
Dessutom avger materialet en stor mängd fluorid- och kalciumjoner som bildar 
en god grund för remineralisering av emaljen.

*Se bruksanvisning för barn under 7 år.

Lanseras under 2018!

NYHET

Surt pH-värde: Ökad frisättning av joner

Målgrupp/Indikation   Fluor Protector S   Fluor Protector Gel

Yngre barn  

Hög kariesrisk 

Initialkaries 

Erosioner 

Brackets 

Bristande patientkooperation 

Tandblekning  

När ska Fluor Protector S och Fluor Protector Gel användas?
Fluor Protector 

Målgrupp/Indikation            Cervitec® F             Cervitec® Gel   Cervitec® Liquid

Aerosolrisk          

Före och efter kirurgi i munhålan        

Hög kariesrisk    

Fissurer     

Brackets    

Yngre barn                                       

Bristande patientkooperation   

Implantatpatienter      

Protesstomatit   

Gingivit/parodontit   

Halitos        

Svårighet att hålla god munhygien

När ska Cervitec® F, Cervitec® Gel och Cervitec® Liquid användas?
Cervitec®
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