
HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Higiéniai termék pro�laktikus felhasználására

Photoaktiv szájápolási hidrogél 
SCHALI® Dental Care

Kiváló minőségű napi szájápolás  

Oldal 1/3



HASZNÁLATI UTASÍTÁS
Higiéniai termék pro�laktikus felhasználására

Photoaktiv szájápolási hidrogél 
SCHALI® Dental Care

Kiváló minőségű napi szájápolás  

Photoactive szájápolási hidrogél  SCHALI® Dental Care (kiváló minőségű napi szájápolás) egy 
univerzális higiénikus, mikrobaellenes szer a napi szájápolásra. Támogatja a száj mikró �órája 
természetes egyensúlyát, frissíti a leheletet, gyógyítja a torokgyulladást.

KISZERELÉS:
Kozmetikai hidrogél adagolóban.

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát növényi és ásványi eredetű biokomponenseket tartalmaz.
Hidrogénezett keményítőhidrolizátum, glicerin, hidratált szilícium-dioxid, akva, nátrium-lau-

roil-szarkozinát, hidroxi-propil-ciklodextrin, titán-dioxid, cellulóz-gumi, nátrium-szacharin, 
fenoxi-etanol, metilparaben, propilparaben, butilparaben, etilparaben, aroma, limonén,

HATÁSMECHANIZMUS:
A QD SCHALI kristályos fotoszenzitív komplexum alapja a hidrogélnek, fotokémiai összetétele 

nagymértékben hatékony katalizátort biztosít a reaktív oxigénfajták (szingulett oxigén) számára. A 
reaktív oxigénfajták hozzájárulnak az oxigenizáció, a véráramlás és a metabolikus folyamatok 
javulásához a szövetekben, és helyreállítják az energiacserefolyamatokat a szövetekben. Fogászati és 
szájüreg szövetekkel való érintkezés után a hidrogél felületi bioaktív védő terápiás réteget képez, 
amely gátolja a baktériumok szaporodását, megakadályozza a szájüreg nyálkahártyák sejtjeihez való 
hozzákötésüket, elnyomja a kémiai és mechanikai sérülések keletkezését, és biztosítja a nyitott 
dentin tubulusok tömítését ( deszenzitizáló hatás), stimulálja az ATP szintézist, aktiválja az oxigén és 
tápanyagok szállítását.

A hidrogél baktériumölő hatást fejt ki a protozoonokra, spórákra és a nem spórázó formázó 
anaerob mikroorganizmusokra, hatékonyan elpusztítja a fogakra felhalmozódó baktériumokat, ame-
lyek a szájüreg lágy szövetének gyulladás, kellemetlen szag okozói. Fiziológiai kényelmet, a szájüreg 
és a torok fertőző (bakteriális és vírusos) sérüléseinek megelőzését és kezelését biztosít.

A szalvia kivonat összetevői természetes antioxidánsok, amelyek fontos szerepet játszanak a 
sejtmembránok integritásának megőrzésében és a szájnyálkahártya epitéliumának 
helyreállításában, haemostatikus tulajdonságaik és magas anti-diarrális aktivitásuk van.

A hidrogél rendszeres használata megakadályozza a fogak nyakvég V alakú sérüléseinek 
kialakulását vagy növekedését a demineralizált dentinfelületek tisztítása során, membránstabilizáló 
és citoprotektív hatást fejt ki, fokozza a gingivális nyálkahártya sérült sejtjeinek proliferációját, 
felgyorsítja a gyógyulási folyamatot, elősegíti a kollagén szintézist és a granulációs szövetek 
kialakulását.

A terméket higiénikus termékként ajánlott, napi használatra fogászati betegségek megelőzésére, 
valamint a kialakult betegségek komplex kezelésére.

A SCHALI® Dental Care fotoaktiv QD SCHALI® kristályaira alapozott sorozat monoterápiaként, 
egymással kombinálva, valamint lézeres fogkefékkel, fotodinamikus terápiával és más instrumentális 
terápiával kombinálva használható.

A termék hipoallergén hatású.

INDIKÁCIÓK:
• A fogkőképződés
• Fogszuvasodás 
• A foggyökérhártya gyulladás
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• A fogágygyulladás
• A fogágybetegség
• Pulpitis (�brotikus, hypertrophiás)
• Ínygyulladás (catarrhal, ulcerative-nekrotizás, hypertrophic, atrophic)
• Ínygyulladás (catarrhal, ulcerative-nekrotizás, hypertrophic, atrophic)
• Glossitis (akut és krónikus)
• Torokgyulladás (akut és krónikus)

AZ ALKALMAZÁS MÓDJA:
A termék használatra kész. 
Tegye kis mennyiségű hidrogélt a fogkefe tiszta sörteire és a szokásos módon tisztítsa meg 

fogait. Javasoljuk, hogy két hétig legalább kétszer naponta kétszer használja a SCHALI® Dental Care 
fotoaktív hidrogélt. A fogzománc fehérítése céljából legalább három naponta egyszer használjon. 

A legjobb eredmény elérése érdekében javasoljuk a TLU SCHALI®-Pro sorozat terápiás lézerének 
használatát. A TLU SCHALI®-Pro sorozatú terápiás lézerberendezés és a SCHALI® Dental Care 
hidrogél együttes alkalmazása hatékony szinergikus hatással bír.

A fogmosás közötti intervallumban ajánlott a SCHALI® Dental Spray használata.

MELLÉKHATÁSOK:
Mellékhatások nincsenek.
Nem okoz függőséget és nincsenek elvonási tünetek.

TÁROLÁS:
Tartsa a terméket napfénytől védve, 15 ° C alatti hőmérsékleten.

SZAVATOSSÁGI IDŐ:
A termék minőségét megőrzi a gyártástól számított 3 évig.
Ne használja a terméket, ha a csomagoláson feltüntetett szavatossági idő lejárt.

A SCHALI® Care termék komplex a No. 286-S licenc alapján készült.
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