
Cleanic 

 

Pasta Prophy na čištění a leštění 

Cleanic je univerzální pasta na profylaxi a integrovaným variabilním čistícím účinkem, který 

umožňuje zároveň nejprve čištění a poté dosažení vysokého lesku. Již během prvních vteřin 

použití dosahuje Cleanic vysokého čistícího účinku, který pak díky rozpadu částeček Perlite 

přechází do jemného leštění. Pasta Cleanic je díky technologii Perlite jedinečným produktem, 

který představuje sjednocení vysoce leštící funkce, leštění dentálního povrchu a navíc jemného 

působení na tvrdou tkáň. Použití jediné pasty tak znamená velkou úsporu času při ošetření. 

 

Výhody 

- Maximální čistící schopnost 

- Maximální estetický efekt a lesk zubního povrchu 

- Minimální obroušení dentinu a zubní skloviny 

- Jak čištění tak i leštění v jediné pastě 

- Výrazné snížení doby ošetření 

- Vynikající manipulace: jednodávkové balení (produkt č. 3140), které šetří čas, spojuje 

maximálně pohodlnou manipulaci (není zapotřebí žádná přípravná doba)s hygienou. 

 

Návod na použití 

Vzhledem ke svým zvláštním vlastnostem se Cleanic při použití mírně odlišuje od konvenčních 

past Prophy. 

1. Jednou dávkou pasty Cleanic na gumové lžíci nebo kartáčku je možno ošetřit malou skupinu 

zubů (2-3) – od čištění až po leštění. 

2. U pacientů s odkrytým dentinem se doporučuje následující postup: ošetřete napřed čerstvou 

pastou oblasti skloviny, protože pasta má zpočátku větší obrubovací schopnost. Pak teprve 

ošetřete oblasti dentinu; pasta má nyní menší obrubovací vlastnosti. 

3. Pokud se na dentálním povrchu nacházejí nějaké zbytky, měly by být vždy ošetřeny čerstvou 

dávkou pasty Cleanic. 



4. Abyste zabránili vzniku tepla nebo rozstříknutí, použijte nízké otáčky (kolem 3000 otáček za 

minutu). 

 

Jedna dávka Cleanic 

- Dejte dávku do kulaté nádobky a odstraňte fólii. 

- Odeberte jednu porci pasty Cleanic zatlačením gumové lžíce nebo kartáčku do pasty. Pak 

pokračujte stejně jak je uvedeno výše v bodech 1. - 4. 

 

Složení 

Produkt č. 3200/3210/3230 

Silikáty, zvlhčovadla, pojiva, detergenty, aromatické látky (máta peprná, mentol), barviva (E 132, oxid 

titaničitý). 

Produkt č. 3100/3110/3130/ 

Stejné složení jako výše, pouze s 0,15% fluoridu ve formě fluoridu vápenatého (CaF2). 

Produkt č. 3140 

Silikáty, zvlhčovadlo, pojivové a emulgační činidlo, aroma, barviva (Cl 77346, oxid titaničitý), sladidla 

(sacharin sodný). Obsahuje 0,1% fluoridu ve formě fluoridu sodného. 

 

OMEZENÍ ZÁRUKY – ZPROŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI FIRMY KERR 

Technické informace poskytnuté firmou Kerr, v ústní nebo psané podobě, jsou vytvořeny pro zubní 

lékaře za účelem nápomoci při použití produktů firmy Kerr. Tyto informace neprodlužují omezenou 

záruku ani nezbavují zubního lékaře povinnosti produkty firmy Kerr vyzkoušet a ověřit vhodnost jejich 

zamýšleného užití a postupů. Zubní lékař přebírá odpovědnost za všechna rizika a možná poškození 

vzniklá nepatřičným užitím produktů firmy Kerr. 

V případě vady materiálu nebo výrobku je odpovědnost firmy Kerr omezená v tom směru, že Kerr může 

vadný produkt nebo jeho část vyměnit nebo uhradit aktuální cenu vadného produktu. Uplatnění záruky 

může být vyhověno pouze po vrácení produktu firmě Kerr. Firma Kerr v žádném případě nezodpovídá za 

jakékoli nepřímé, nahodilé nebo souhrnné škody.  

KROMĚ VÝŠE UVEDENÝCH USTANOVENÍ, FIRMA KERR NEPOSKYTUJE ŽÁDNÉ ZVLÁŠTNÍ ANI ODVOZENÉ 

ZÁRUKY, ANI S OHLEDEM NA POPIS, KVALITU NEBO VHODNOST POUŽITÍ. 

 

 


