
Критерії Частота застосування Коли застосовувати Тривалість застосування Спосіб застосування Інші рекомендації

Відбілювання Двічі на день

Перед початком і після 
закінчення серії процедур 
відбілювання: вранці і вве-
чері після чищення зубів 
щіткою і зубною ниткою.
Під час серії процедур 
відбілювання: після закін-
чення сеансу відбілювання 
з капою або за призначен-
ням лікаря

Починати лікування треба за 
1-2 тижні до початку проце-
дури відбілювання. Закінчити 
лікування через 2 тижні після 
завершення процедури відбі-
лювання

Наносити пальцем

Для нанесення Tooth Mousse можна 
скористатися капою для відбілювання 
зубів. Запропонуйте пацієнту утримувати 
Tooth Mousse / капу з Tooth Mousse на 
місці протягом 5 хвилин, а потім зняти 
її та розподілити Tooth Mousse язиком 
по всіх поверхнях зубів. Не спльовувати 
і утримувати Tooth Mousse в порожнині 
рота ще 3 хвилини, потім сплюнути

Ортодонтичне  
лікування Двічі на день

Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Впродовж усього ортодон-
тичного лікування. Закінчити 
лікування через 12 тижнів 
після завершення ортодон-
тичних процедур. Надалі згід-
но інструкції для запобігання 
появі білих плям

Наносити пальцем  
та ополіскувати рот

Порадьте пацієнту регулярно відвідувати 
стоматолога в період підвищення ризику 
виникнення карієсу, тобто мінімум один 
раз на 6 місяців

Білі плями  
на емалі (активне  

ураження =  
поверхня виглядає  

вкритою інеєм)

Як мінімум двічі на день. 
Для досягнення кращого 
результату застосовува-
ти кілька разів на день

Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Як мінімум 12 тижнів і надалі 
згідно інструкції для запобі-
гання появі білих плям

Наносити пальцем
Визначте фактори ризику виникнення 
карієсу у пацієнта та порадьте що саме 
слід зробити для зниження цього ризику

Білі плями  
на емалі (неактивне  

ураження =  
поверхня виглядає  

блискучою)

Двічі на день
Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

У кабінеті стоматолога: 
відразу після попереднього 
лікування ураження.
Вдома: 8-10 тижнів, зробити 
перерву на 2 тижні і знову 
повторити курс

В кабінеті стома-
толога наносити 
пальцем або за 
допомогою капи. 
Вдома наносити 
пальцем

Попереднє лікування для неактивного 
ураження: офісне відбілювання, про-
травлювання ортофосфорною кислотою, 
мікроабразивна обробка за допомогою 
пемзи і ортофосфорної кислоти

Вагітність Двічі на день
Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Під час усього періоду вагіт-
ності Наносити пальцем

Для отримання детальної інформації для 
пацієнток з «ранковою нудотою» дивіться 
вказівки щодо усунення ерозії

Молярно-різцева  
гіпомінералізація

Щонайменше двічі на 
день. Можливо, буде 
необхідно застосовувати 
декілька разів на день 
при лікуванні гіперчут-
ливості

Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Застосовувати постійно  
за необхідності в поєднанні  
з Fuji Triage

Наносити пальцем

Якщо спостерігається  гіпомінералізація 
емалі, відразу ж після прорізування зуба 
загерметизуйте поверхню Fuji Triage і 
продовжуйте користуватися GC Tooth 
Mousse, щоб зупинити / сповільнити про-
цес погіршення стану поверхні зубів
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Флюороз Двічі на день
Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

8-10 тижнів або за необхід-
ності

Вдома наносити 
пальцем.
В кабінеті стомато- 
лога наносити за 
допомогою капи 

Варіанти для попереднього лікування 
флюорозу: відбілювання у кабінеті сто-
матолога, протравлювання ортофосфор-
ною кислотою, мікроабразивна обробка 
за допомогою пемзи і ортофосфорної 
кислоти

Ерозія зубів

Як мінімум двічі на день. 
Можна запропонувати 
застосування кілька ра-
зів на день в залежності 
від інтенсивності і часто-
ти кислотного впливу

Перед (захист) і після 
(ремінералізація) впливу 
кислоти

Доки у пацієнта не буде спо-
стерігатися низький рівень 
ризику виникнення ерозії

Наносити пальцем

Оцініть джерело кислотного впливу 
і рівень захисного слиновиділення. 
Скоротіть час впливу кислоти, якщо це 
можливо, і стимулюйте слиновиділення, 
щоб знизити ризик ерозії. Простежте за 
тим, щоб виключити парафункціональні 
звички

Гіперчутливість  
зубів

Двічі на день під час го-
строї фази захворюван-
ня, після чого застосову-
вати один раз на день

Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

4-6 тижнів або до зникнення 
проблеми Наносити пальцем

Можна використовувати в поєднанні з 
пастами для чутливих зубів. Якщо чут-
ливість не проходить, визначте фактори 
ризику, такі як абразивне стирання або 
кисле середовище

Під час та після  
пародонтального  

лікування
Двічі на день

Ввечері після чищення 
зубів щіткою і зубною 
ниткою

Протягом усього процесу па-
родонтального лікування. 
Закінчити через 4 тижні після 
завершення пародонтального 
лікування або поки чутливість 
не зникне

Наносити пальцем

Можна використовувати в поєднанні 
з пастами для чутливих зубів. Якщо 
чутливість не проходить, перевірте стан 
пульпи та визначте фактори ризику, такі 
як кисле середовище

Знижене  
слиновиділення  
та ксеростомія

Як мінімум двічі на день. 
Можна рекомендувати 
застосування кілька 
разів на день в залежно-
сті від кількості і якості 
слини

Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Застосовувати постійно або 
поки у пацієнта не буде спо-
стерігатися низький рівень 
ризику карієсу

Наносити пальцем 
або змішувати з во-
дою (співвідношення 
1:4) для використан-
ня в якості ополіску-
вача для рота

Оцініть рівень захисного слиновиділення, 
який допомагає визначити необхідну часто-
ту застосування Tooth Mousse.
Використовуйте GC Dry Mouth Gel, щоб по-
легшити симптоми сухості порожнини рота

Пацієнти  
з середньою і  

високою схильністю  
до карієсу

Двічі на день
Вранці і ввечері після 
чищення зубів щіткою  
і зубною ниткою

Доки у пацієнта не буде спо-
стерігатися низький рівень 
ризику карієсу

Наносити пальцем
Оцініть або визначте джерело ризику 
виникнення карієсу. Визначте початковий 
стан і через 2-3 місяці оцініть зміни

Загальні  
превентивні  

заходи
Один раз на день

Ввечері після чищення 
зубів щіткою і зубною 
ниткою

Як частина загальної превен-
тивної програми Наносити пальцем

Регулярне застосування Tooth Mousse 
допоможе підтримувати здоровий стан 
порожнини рота

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів та інших професійних медичних працівників
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