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Zdravé zuby by měly zůstat zdravé. Rekonstruované zuby a zuby 
v zubních náhradách by měly dostat péči, kterou potřebují. 
Orální zdraví je zásadní pro celkové zdraví, osobnostní rozvoj 
a pocit pohody každého člověka. Poptávka po odborných a 
individualizovaných řešeních pro management orálního zdraví 
proto roste u pacientů každého věku.

Management orálního zdraví

Ivoclar Vivadent®

Program odborné péče  

od Ivoclar Vivadent nabízí  

sladěné produkty pro preventivní  

a záchovná stomatologická  

ošetření různých věkových skupin.

Obsah 

Plaque Test
Zviditelňuje bakteriální biofilm

Proxyt®
Odstranění bakteriálního 
biofilmu

Fluor Protector
Prvotřídní ochrana proti hypersenzitivitě, 
zubnímu kazu a erozi

Cervitec®
Individualizovaná ochrana rizikových 
oblastí

Helioseal®
Účinná pečetidla fisur 

VivaSens® 

Několikanásobná ochrana pro citlivé zuby

OptraGate®
Pro úplný přehled 

VivaStyle®
Seriózní bělení

3

3

4

5

6

6

7

7

2

– Zdravá ústa

– Zdravé zuby

– Zdravé dásně



Plaque Test se používá k selektivnímu zabarvení 
bakteriálního biofilmu, který tak zviditelní. 
Fluorescentní barvivo nereaguje se zuby, 
měkkými tkáněmi ani výplněmi. Pod světlem 

polymerační lampy, např. Bluephase® od Ivoclar Vivadent svítí 
pouze oblasti pokryté plakem.

Profylaktické pasty Proxyt® umožňují ošetřovat pacienty podle 
jejich individuálních potřeb. Pasty Proxyt čistí účinně a šetrně. 
S Proxyt se vyhnete zbytečnému opotřebení struktury zubu 
nebo zdrsnění povrchu výplně, protože pasty jsou k dostání ve 
třech různých stupních abraze.

Zviditelňuje bakteriální biofilm

Plaque Test
Odstranění bakteriálního biofilmu

Proxyt®

 Výhody

Definované hodnoty abraze

Xylitol

Hladká konzistence 

 Přednosti

Orientace na potřeby, šetrné a účinné 
čištění a leštění 

Přerušení bakteriálního metabolismu 

Dobrá přilnavost k zubům a nástrojům

 Výhody

Selektivní použití

Svítí pouze biofilm

Fluorescence pod jakoukoli  
polymerační lampou

 Přednosti

Žádné nevzhledné zbarvení jazyka,  
dásní a sliznic

Jasné výsledky vyšetření 

Snadno se zařadí do každodenních 
postupů

Formy balení

Refill RDA 7, jemná    
1 x 55 ml 

Refill RDA 36, střední   
1 x 55 ml 

Refill RDA 83, hrubá   
1 x 55 ml 

Refill RDA 36, 
střední bez obsahu fluoridů  
1 x 55 ml 

RDA = relativní abraze dentinu 

Formy balení

Refill  1 x 11 g          
Objednací číslo
579866

579867

579868

633064

Objednací číslo
533299

Plaque Test – Fluorescentní detekující tekutina Proxyt® – Profylaktické pasty
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Aby zuby zůstaly zdravé a pevné, musí se 
jim dodávat po celý život fluorid. V mnoha 
případech není samotné používání zubní pasty 
s obsahem fluoridu dostatečné a je nutné 
doplňkové ošetření fluoridem.

Produkty Fluor Protector se liší svým složením, 
koncentrací fluoridu a formou balení. Jsou 
navrženy tak, aby splňovaly různé potřeby 
ošetření.

Prvotřídní ochrana proti hypersenzitivitě, zubnímu kazu a erozi

Fluor Protector 
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Povrch skloviny Vysoce viskózní 
fluoridový lak

1

Nízko viskózní 
fluoridový lak

Povrch skloviny 

2

Fluor Protector – Fluoridový lak s desetiletími zkušeností

 Výhody

7700 ppm fluoridu v homogenním roz-
toku. Poté, co lak oschne je koncentrace 
zhruba čtyřikrát vyšší 

Jemná příchuť a vůně

Dávkovací tuba nebo balení Single Dose

 Přednosti

Připravený pro okamžité použití

Doporučeno pro citlivé pacienty 

Efektivní nebo individuální

Tuba  1 x 7 g   
 3 x 7 g 

Single Dose  20 x 0,26 g

639520
639521

639522

 Výhody

Vápník plus 1450 ppm fluoridu 
plus fosfát 

Xylitol

Provitamín D-panthenol

 Přednosti

Komplexní ochrana zubů

Přerušení bakteriálního metabolismu

Ošetření gingiválních tkání

Tuba  1 x 20 g   

 1 x 50 g 
628437

628436

 Výhody

1000 ppm fluoridu v homogenním 
roztoku. Poté, co lak oschne je 
koncentrace zhruba desetkrát vyšší

Desetiletí zkušeností

Čirý, bezbarvý

 Přednosti

Pro různé věkové skupiny 

Dlouhodobá klinická úspěšnost  

Optimální estetika

Ampule

Assortment  25 x 1 ml
Refill   50 x 1 ml

VivAmpoule

Assortment 20 x 0,4 ml
Refill 40 x 0,4 ml

Objednací číslo

533294
533293 

550578 
550579

Fluor Protector S – Fluoridový lak v dávkovací tubě

Fluor Protector Gel – Intenzivní pečující gel

Formy balení

Formy balení

Formy balení

1

Vysoce  
viskózní  

fluoridové  
laky se usadí  
na povrchu  

zubu.

2

Nízko 
viskózní 

fluoridový lak 
se snadno 
rozprostře 

a hned 
pronikne do 

porézních 
povrchů.



Standardní hygienická opatření a odborné čištění zubů a fluori-
dace nestačí, aby ochránily zuby před nebezpečím u pacientů 
s velkým množstvím bakterií. V těchto případech je nutné selek-
tivně zredukovat množství kariogenních bakterií. Aktivní složka 
chlorhexidin je schopna toto riziko minimalizovat.

Produkty Cervitec obsahující chlorhexidin nabízí individualizova-
ná řešení pro odbornou i domácí péči, pokud jde o koncentraci 
aktivní složky, formu balení i metodu použití.

Individualizovaná ochrana rizikových oblastí

Cervitec®

Fluor Protector – Fluoridový lak s desetiletími zkušeností Cervitec® F – Několikanásobná ochrana

 Výhody

0,1 % chlorhexidinu plus xylitol plus 
esenciální olej

Bez alkoholu

Příjemná chuť

 Přednosti

Snížení růstu bakterií 

Vhodný pro citlivé pacienty

Velká míra přijetí u pacientů

Lahvička  1 x 100 ml   

 1 x 300 ml 
630260

630221

 Výhody

1400 ppm fluoridu plus 0,3 %  
chlorhexidinu plus 0,5 % CPC  
(cetylpyridinium chlorid)

Vysoká míra tolerance vůči vlhkosti

Lak pro odborné nanesení

 Přednosti

Pouze jeden pracovní krok: fluoridace  
a kontrola nad bakteriemi

Snadné a rychlé nanášení  

Cílená ochrana rizikových oblastí

Tuba  1 x 7 g   
 2 x 7 g 

Single Dose  20 x 0,26 g

Objednací číslo

665502
665503

665504

Cervitec® Liquid  – Účinná bez alkoholu

Formy balení

 Výhody

0,2 % chlorhexidinu plus 900 ppm 
fluoridu

Hladká konzistence

Snadné nanášení: pomocí zubního 
kartáčku, mezizubního kartáčku nebo 
přímo na dásně a sliznice 

 Přednosti

Kombinovaná síla

Rychlá disperze na zubech a dásních 

Péče o ústa a zuby uzpůsobená věku

Tuba  1 x 50 g   
 1 x 20 g 

Sada na čištění 1 x 20 g
zubních náhrad
1 tuba, 1 krabička

683123
683125

681411

Cervitec® Gel – Optimální rozprostření

Formy balení

Formy balení

Fotografie 1-2: Dr F. Zimmerling
Fotografie 3-4: Ivoclar Vivadent AG Schaan, Liechtenstein
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Prohlubně a fisury jsou vystaveny vysokému riziku vzniku 
zubního kazu. Kvůli jejich složitému tvaru je v těchto oblastech 
i ta nejdůkladnější dentální hygiena často nedostatečná. Těsné 
zapečetění chrání tyto vysoce náchylné povrchy.

Z důvodu vyhovění různým potřebám při pečetění jsou 
k dostání dvě světlem tuhnoucí pečetidla Helioseal® na bázi 
pryskyřice. Pečetidla se od sebe liší co do formy balení, viskozity 
a obsahu fluoridu. Všechny však vykazují stejný kvalitní klinický 
výkon.

Helioseal® – Osvědčené pečetidlo fisur

V mnoha případech je možné příčinu potíží přičíst obnaženým 
povrchům kořene s otevřenými dentinovými kanálky. Vnější 
podněty, jako jsou horké a studené látky přímo působí na 
nechráněnou strukturu zubu a vyvolávají bolest.

VivaSens® je lak tvořící tenkou vrstvu, která funguje jako 
ochranný štít proti nežádoucím podnětům. Jeho inovativní 
složení kombinuje řadu současně působících mechanizmů. 
Vytvoří se usazeniny vápníku a proteinu, které těsně uzavřou 
dentinové tubuly.

VivaSens® – Pro citlivé zuby

Účinná pečetidla fisur

Helioseal®
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Několikanásobná ochrana pro citlivé zuby

VivaSens®

 Výhody

Klinicky osvědčený u mléčného  
i stálého chrupu

Optimální flow vlastnosti

Vynikající retence

 Výhody

Těsné uzavření otevřených dentinových 
tubulů 

Optimální tok a smáčivost

Fluorid draselný

 Přednosti

Vysoká míra bezpečnosti produktu 

Snadné a přesné nanášení

Účinná ochrana před zubním kazem

 Přednosti

Rychlá úleva od bolesti

Hluboká penetrace aktivních látek

Dodatečná ochrana

Helioseal®

Zbarvený

Bez fluoridu

Bez plniv, nízká viskozita

Helioseal® F

Zbarvený

S fluoridem

Obsah plniv 40 %, vysoká viskozita

Helioseal®    
  
Assortment     
Helioseal  1 x 8 g 
Email 
Preparator blue  1 x 6 g  
 
Refill  1 x 8 g 
 

Helioseal® F   
 
Assortment     
Helioseal F  5 x 1,25 g 
Email 
Preparator blue  1 x 6 g  
 
Refill Stříkačka 1,25 g
Refill kompule 50 x 0,1 g

Objednací číslo

533298

533297 

558518 

558519 
543793

Formy balení

Single Dose  

Assortment  22 x 0.1 g  
 
Lahvička   
 
Assortment  1 x 4 g  
 

Objednací číslo

561958

574359

Formy balení



Úplný přehled pracovního pole zkracuje dobu ošetření a zvyšuje 
bezpečnost stomatologických ošetření. Retní a tvářový retraktor 
OptraGate® bez latexu oddaluje rty a tváře při jakémkoli tvaru 
úst. Dutina ústní a zuby jsou pak snadno přístupné.

Optra Gate® – Pohodlný retní a tvářový retraktor
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Několikanásobná ochrana pro citlivé zuby Pro dokonalý přehled Seriózní bělení

OptraGate® VivaStyle®

 Výhody

Trojrozměrná pružnost

Oddálení retní uzdičky 

K dostání v různých velikostech

 Výhody

Různé koncentrace pro odborné a 
domácí bělení:
16 % a 10 % karbamid peroxidu*

Hladká konzistence

Dusičnan draselný

 Výhody

Systém ve formě laku obsahující  
6% peroxid vodíku

Rychlé uvolňování aktivních složek

Provitamín D-Panthenol

 Přednosti

Snadné udržení otevřených úst

Vysoká míra pohodlí pro pacienty 

Individuální dosazení

 Přednosti

Řešení pro individuální potřeby

Vynikající smáčivost zubů

Snížená citlivost

 Přednosti

Kontrolované nanášení a působení  
na správném místě

Pouze deset minut na každou aplikaci

Ošetření dásní

OptraGate® bílý  

Assortment  
Regular, bílý  40 x 
Malý (Small), bílý  40 x

Refill
Regular 80 x 
 40 x
Malý (Small) 80 x 
 40 x 
Junior  80 x 
 40 x
   
OptraGate® blue and pink  
  
Starter Kit/modrý a růžový  
Junior, modrý  4x
Junior, růžový  4x
Small, modrý  4x
Small, růžový  4x

Assortment Junior/modrý a růžový  
Junior, modrý 20x
Junior, růžový  20x

Assortment Small (Malý)/modrý a růžový  
Junior, modrý  20x
Junior, růžový  20x
   

VivaStyle® Paint On Plus   

Patient Kit  1 x 20 ml
1 tuba, 14 štětečků, 
14 dózovacích podložek

VivaStyle® 16 %   
 
Patient Kit  4 x 3 ml 
4 stříkačky, 
2 fólie na zhotovení nosičů, 
1 pouzdro na nosiče

Touch Up Kit 2 x 3 ml
2 stříkačky

VivaStyle® 10 % 

Patient Kit  4 x 3 ml 
4 stříkačky, 
2 fólie na zhotovení nosičů, 
1 pouzdro na nosiče

Touch Up Kit 2 x 3 ml
2 stříkačky

Refill fólie na  12 x
zhotovení nosičů 
   

Objednací číslo

577275

590850 
683377
590851 
683378 
591451
683376 

669087 

669089 

669088

Objednací číslo

602873

646032 

646033 

645980 

646031 

558805

Formy balení Formy balení

V závislosti na diagnóze a individuálních potřebách pacienta jsou 
k dispozici různé možnosti ošetření:

 Odborné nebo domácí bělení
 Použití různých koncentrací aktivní složky:
  – systém ve formě laku pro přímé nanášení štětečkem
 – gel pro nanesení do individuálních nosičů.

VivaStyle® Paint On Plus – Účinné zesvětlení bez nosičů

*16% | 10% karbamid peroxid odpovídá 5.8% | 3.6% peroxidu vodíku

VivaStyle® – Produkty na bázi gelu



Výroba a distribuce:
Ivoclar Vivadent AG 
Bendererstrasse 2
9494 Schaan
Liechtenstein
Tel. +423 235 35 35
Fax +432 235 33 60
www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent GmbH 
Tech Gate Vienna
Donau-City-Strasse 1
1220 Wien
Austria
Tel. +43 1 263 191 10
Fax +43 1 263 191 111
www.ivoclarvivadent.at

Pro zářivý a zdravý úsměv

Ivoclar Vivadent®

Abychom uspokojili vaše potřeby v estetické 

stomatologii, nabízí Ivoclar Vivadent 

kvalitní výplňové a protetické materiály, 

jako je Tetric EvoCeram®, IPS Empress®,  

IPS e.max® a SR Phonares® II. Tyto produkty 

vám umožní vyhovět vlastním osobním 

standardům i individuálním požadavkům 

vašich pacientů, co se týče funkce 

a estetiky. Zuby a ústa 

vyžadují odborná řešení 

managementu orálního 

zdraví, aby splnily tyto 

vysoké standardy. 

Ivoclar Vivadent je tu 

proto, aby vám pomohl.
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Změna vyhrazena, za tiskové 
chyby neručíme.
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