
 

 

 

Παροτρύνετε τους ασθενείς 
σας να πετύχουν βέλτιστο 
έλεγχο του βιοϋµενίου 
για Συνολική Στοµατική 
Υγεία*#1,2

Νέας γενιάς τεχνολογία για τον έλεγχο του βιοϋµενίου:
Colgate Total®  Με ∆ιπλό Ψευδάργυρο + Αργινίνη

*  Colgate Total® παρέχει in vitro βέλτιστη διανοµή, εισχώρηση και διατήρηση του ψευδαργύρου για µείωση του βιοϋµενίου σε σύγκριση µε οδοντόκρεµα που περιέχει ψευδάργυρο.
# Στατιστικά σηµαντικότερη µείωση των καλλιεργήσιµων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα µε Colgate Total® σε σύγκριση µε  µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα 
 σε 4 εβδοµάδες, 12 ώρες µετά το βούρτσισµα.



∆ιάσπαση2

Φθόριο ∆ιπλός Ψευδάργυρος 
+ Αργινίνη

 

Αναστολή3

Αρνητικός µάρτυρας
σε βιοϋµένιο

Μάρτυρας µε
∆ιπλό 
Ψευδάργυρο + 
Αργινίνη
σε βιοϋµένιο

Αρνητικός µάρτυρας
σε βιοϋµένιο

Μάρτυρας µε
∆ιπλό 
Ψευδάργυρο + 
Αργινίνη
σε βιοϋµένιο

1 Εισχώρηση

Increasing zinc
concentration

Βακτήρια στοµατικής κοιλότητας

ΤρυγίαΤερηδόνα Κακοσµία Προβλήµατα των ούλων

Τα µη ελεγχόµενα βιοϋµένια µπορούν 
να µας βάλουν όλους σε κίνδυνο

Η Colgate Total® µε ∆ιπλό Ψευδάργυρο + Αργινίνη 
παρέχει τη δυνατότητα να πετύχουµε βέλτιστο έλεγχο του βιοϋµενίου*1,2

Το βιοϋµένιο στους µαλακούς ιστούς µπορεί να λειτουργήσει ως αποθεµατικό βακτηρίων3. 
Ο σκοπός της πρόληψης είναι να διατηρήσει υπό έλεγχο το βιοϋµένιο 
σε όλες τις επιφάνειες της στοµατικής κοιλότητας.

Εισχωρεί βαθιά στο 
βιοϋµένιο για να 
εναποθέσει υψηλές 
συγκεντρώσεις 
ψευδαργύρου+1

∆ιασπά το βιοϋµένιο για
να µειώσει σηµαντικά
τη βιοµάζα‡2

Παρέχει αναστολή ανάπτυξης 
του βιοϋµενίου για 12 ώρες§2 
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Λιγότερη βακτηριακή
επανανάπτυξη 
σε 12 ώρες

+ Απεικόνιση φασµατοµετρίας του σάλιου 10 ηµέρες αφότου τα βιοϋµένια θεραπεύτηκαν µε οδοντόκρεµα και αναπτύχθηκαν ξανά αυτοµάτως υπό συνθήκες ροής τεχνητού σάλιου (10ml/hr)
‡ Οµοεστιακή απεικόνιση του σάλιου in vitro 40 ώρες αφότου τα βιοϋµένια αναπτύχθηκαν υπό συνθήκες ροής και µετά θεραπεύτηκαν για 2 λεπτά µε µάρτυρα νερού (πάνω εικόνα) ή µε τεχνολογία 
 ∆ιπλού Ψευδαργύρου και Αργινίνης (κάτω εικόνα).
§ Βακτηριακά βιοϋµένια απεικονίζονται µετά από θεραπεία είτε µε µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα ή µε οδοντόκρεµα που περιέχει ∆ιπλό Ψευδάργυρο και Αργινίνη µετά από περίοδο12ωρης
 επανανάπτυξης των βακτηρίων.
* Η Colgate Total® παρέχει in vitro βέλτιστη διανοµή, εισχώρηση και διατήρηση του ψευδαργύρου µέσω της τεχνολογίας της Αργινίνης για µείωση του βιοϋµενίου σε σύγκριση µε οδοντόκρεµα που περιέχει ψευδάργυρο.



Έως και 41% µείωση των βακτηρίων σε ολόκληρη τη στοµατική
κοιλότητα σε σύγκριση µε κοινή φθοριούχο οδοντόκρεµα#4

∆όντια
38.3%

Γλώσσα
39.7%

Παρειές
35.4%

Σάλιο
41.1%

Ούλα
25.9%

Προστατεύει από την 
επανανάπτυξη των 
βακτηρίων 
µέχρι και 

 
 

ώρες
µετά το βούρτσισµα#4
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# Στατιστικά σηµαντικότερη µείωση των καλλιεργήσιµων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα µε την Colgate Total® σε σύγκριση µε µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα σε 4 εβδοµάδες,
 12 ώρες µετά το βούρτσισµα.
& Μελέτη 6 µηνών για πλάκα και ουλίτιδα. ∆οκιµές σε κοινή οδοντόκρεµα µε φθοριούχο κασσίτερο. Αποτελέσµατα σε σύγκριση µε µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα (p<0.05). Αποτελέσµατα για 
 Colgate Total® οδοντόκρεµα απεικονίζονται µε κόκκινο ενώ για την κοινή φθοριούχο οδοντόκρεµα µε γκρι.
§  Αποτελέσµατα σε 12 εβδοµάδες. p<0.001.
¶  Οι ασθενείς βούρτσισαν συνεχόµενα για 3 εβδοµάδες. Τα αποτελέσµατα προέκυψαν 12 ώρες µετά το βούρτσισµα. p<0.001.

 

Colgate Total® Κοινή φθοριούχος
οδοντόκρεµα
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Προβλήµατα των ούλων

Σηµαντική µείωση της πλάκας και 
των προβληµάτων των ούλων
σε σύγκριση µε κοινή 
φθοριούχο οδοντόκρεµα&5

 
 

 

Ανώτερα αποτελέσµατα της 
Colgate Total®  σε σύγκριση 
µε κοινή φθοριούχο οδοντόκρεµα
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Τρυγία Κακοσµία
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H Colgate Total®  προσφέρει ολοκληρωµένα οφέλη 
για ολόκληρη τη στοµατική κοιλότητα 

 

Παροτρύνετε τους ασθενείς να πετύχουν
Συνολική Στοµατική Υγεία µε Colgate Total® #

Πλάκα

34.4% &5

26.6% &5
Ουλίτιδα

40.1%6
Τρυγία

58.7%7
Ευαισθησία

Λεύκανση

55.9%8

Κακοσµία

30.8%9

Πλάκα

Ουλίτιδα

Τρυγία

Ευαισθησία

Λεύκανση
Αφαίρεση χρώσεων

∆ροσερή
αναπνοή

Τερηδόνα

Προστασία
σµάλτου

Τερηδόνα Κλινικά αποδεδειγµένο
συστατικό που βοηθά στην 
πρόληψη της τερηδόνας

Προστασία
αδαµαντίνης

Βοηθά στην επιδιόρθωση
της αποδυναµωµένης αδαµαντίνης

& Μελέτη 6 µηνών για πλάκα και ουλίτιδα. ∆οκιµές σε κοινή οδοντόκρεµα µε φθοριούχο κασσίτερο. Αποτελέσµατα σε σύγκριση µε µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα (p<0.05).
 Αποτελέσµατα για Colgate Total® οδοντόκρεµα απεικονίζονται µε κόκκινο ενώ για την κοινή φθοριούχο οδοντόκρεµα µε γκρι.
# Στατιστικά σηµαντικότερη µείωση των καλλιεργήσιµων βακτηρίων σε δόντια, γλώσσα, παρειές και ούλα µε την Colgate Total® σε σύγκριση µε µη-αντιµικροβιακή φθοριούχο οδοντόκρεµα
 σε 4 εβδοµάδες, 12 ώρες µετά το βούρτσισµα.

Αναφορές: 1. Manus L, et al. J Clin Dent 2018;29(Spec Iss A)A10-19. 2. Daep C, et al. August 2019, data on fi le. 3. Mager, Haffajee, Socransky et al J Clin Periodontol. 2003; 30: 644-654. 
4. Prasad K, et al. J Clin Dent 2018;29(Spec lss A):A25-325. 5. Li X, et al. J Dent Res 2019;98(Spec Iss A):3444. 6. Seriwatanachai & Mateo, Σεπτέµβριος 2016, εσωτερική αναφορά. 
7. Seriwatanachai & Mateo, Ιανουάριος 2016, δεδοµένα σε αρχείο. 8. Garcia-Godoy & Mateo, Φεβρουάριος 2017, δεδοµένα σε αρχείο. 9. Hu D, et al. J Clin Dent 2018;29 (Spec lss A)A41-45.


