Dentes sensíveis?
O alívio imediato* e duradouro
começa com a sua recomendação

elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM
com tecnologia PRO-ARGIN®

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto

Hipersensibilidade: causada pela dentina tubular exposta
• A hipersensibilidade é causada pela dentina tubular aberta,
que reage a estímulos, tais como o frio, o quente ou o ar.

• A dor causada pela sensibilidade afeta a qualidade de vida, fazendo
com que:
– As consultas dentárias causem desconforto.
– As pessoas evitem alimentos e bebidas que apreciam.

TM

elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL
repara as áreas sensíveis do dente

com tecnologia Pro-Argin® original

• Ao entrar em contacto com a saliva, forma uma camada rica em cálcio que
oclui os túbulos abertos instantaneamente1, *
• A camada mantém-se intacta ao longo do tempo, mesmo após a exposição
a ácidos, garantindo um alívio duradouro da dor causada pela sensibilidade2, 3

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto
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O elmex® SENSITIVE PROFESSIONALTM proporciona um alívio imediato* e duradouro significativo da dor
1, 2
causada pela sensibilidade
Alívio imediato significativo da dor causada pela sensibilidade1, ‡, **
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Antes da aplicação

Instantaneamente após a aplicação
* Estudo in vitro, imagens confocais reais após cinco aplicações (p < 0,05)
** Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e
massajar delicadamente durante um minuto
‡ Em comparação com o estado inicial (são apresentados apenas os dados relevantes)
• Estatisticamente significativo (p < 0,001)
§ Em comparação com o estado inicial
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Tecnologia Pro-Argin® com
8 % de arginina e carbonato
de cálcio

Alívio da dor
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Alívio duradouro significativo da dor causada pela sensibilidade
após duas, quatro e oito semanas de utilização2, §, &
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& Em comparação com um dentífrico dessensibilizante comercializado com 2 % de iões potássio
e 1450 ppm de flúor (NaF)
# Estatisticamente significativo (p < 0,05)
† Novamin é uma tecnologia GlaxoSmithKline
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Os doentes confirmam um alívio da dor causada pela sensibilidade
Num programa de experiência do doente em que 325 pessoas que sofrem de sensibilidade
testaram um dentífrico com a tecnologia elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL :
TM

93%
dos
doentes

confirmam a redução da
hipersensibilidade
dentinária6

91%
dos
doentes

estão satisfeitos com a
recomendação6 do médico
dentista

O alívio imediato* e duradouro da dor causada por sensibilidade começa com a sua recomendação
Oclusão superior da dentina
tubular4, 5, # ^
Camada resistente a ácidos 3
Alívio imediato* da dor causada
pela sensibilidade1
Alívio duradouro da dor causada por
sensibilidade 2

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto
# comparado com tecnologia novamin / fluoreto de sódio e tecnologia de estanho / fluoreto de estanho (p < 0,05)
^ Estudo in vitro após cinco aplicações (p < 0,05)
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elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ dentífrico é um dispositivo médico para o alívio da sensibilidade dentária. Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças
com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Leia cuidadosamente
a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020.

