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Photoactiv Hidrogél fogfehérítésre SCHALI® Dental White (Kiváló minőségű fogfehérítő 
hatás és a fogászati betegségek megelőzése) egy kiváló minőségű pro�laktikus higiéniai szer a fogfe-
hérítésre és a száj ápolására. A fehérítő fotoaktív hidrogél SCHALI® Dental White kombinált szer 
(mechanikus és fotoaktív) a fogak tisztítására, rendkívül hatásos �nom fogfehérítésre, lágy és szilárd 
foglepedéket távolíti el, erősíti a fogzománcot és megakadályozza a fogíny és szájbetegségeket.

KISZERELÉS:
Pro�laktikai hidrogél adagolóban.

ÖSSZETEVŐI:
Környezetbarát növényi és ásványi eredetű biokomponenseket tartalmaz.
Aqua, glicerin, propilénglikol, hidroxi-propil-ciklodextrin, akrilát / 10-30 szénatomos alkil-akrilát 

térhálós polimert, trietanolamin, titán-dioxid, Acacia senegal gumi, nátrium-szacharin, L- mentol, 
fenoxietanol, metilparaben, butil-parabén, etil-parabén, propil-parabén.

HATÁSMECHANIZMUS:
A QD SCHALI® komplex fotoaktív kristályai a fehérítő hidrogél összetételében a szájüreg 

nyálkahártyájával érintkezve aktív (szingulett) oxigén molekulákat termelnek, amelyek nem csak a 
nyálkahártya és a fogak felületén hatnak, hanem behatolnak a fogak és a lágy szövetek mélyibe, ahol 
semlegesítik a pigmentált alakzatokat és serkentik a regeneratív folyamatokat.  Az aktív oxigén feltöri 
a meszesedő lerakódásokat, biztosítja azok optimális eltávolítását a fogak felületéről, gátolja a 
fogkőképződést és semlegesíti a sötét fogászati elszíneződéseket, különösen a dohányosoknál. A 
hidrogél elősegíti a fogíny nyálkahártyák tömörödését és a fogíny-zsebek eltávolítását, amelyek a 
fogkő-eltávolítás után keletkezhetnek.

A reaktív oxigénfajták elősegítik az oxigénellátást, javítják a vérellátást és a metabolikus folyama-
tokat a szövetekben, visszaállítják az energiacsere folyamatokat a fogakban és a lágy szövetekben, 
fokozzák a fogínynyálkahártya sérült sejtjeinek proliferációját, felgyorsítják a sebgyógyulást, elősegí-
tik a kollagén szintézisét és a granulációs szövet kialakulását.

A hidrogél rendszeres használata erőteljes antimikrobiális, gyulladáscsökkentő és fogfehérítő 
hatással bír. A hidrogél higiénikus termékként használható megelőzési célokra és a fogászati 
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
• A fogágygyulladás
• A fogágybetegség
• Pulpitis (�brotikus, hypertrophiás)
• Ínygyulladás (catarrhal, ulcerative-nekrotizás, hypertrophic, atrophic)
• Ínygyulladás (catarrhal, ulcerative-nekrotizás, hypertrophic, atrophic)
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• Glossitis (akut és krónikus)
• Torokgyulladás (akut és krónikus)
• Mandulagyulladás (akut és krónikus)

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

Javasoljuk, hogy két hétig, legalább kétszer naponta használja a SCHALI® Dental White 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 White 
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.

Oldal 3/3HASZNÁLATI UTASÍTÁS, higiéniai termék pro�laktikus felhasználására
Photoaktiv Hidrogél fogfehérítésre SCHALI® Dental White

Kiváló minőségű fogfehérítő hatás és a fogászati betegségek megelőzése


