
Dr. Martin Schwarz
Teeth Desensitiser TD
Żel dentystyczny na nadwrażliwość zębów.

         www.DrMartinSchwarz.com/TD/

INGREDIENTS:  Water, Glycerol, Urea/Carbamide, Carboxymethyl Cellulose, Potassium Nitrate, 
Sodium Fluoride, Menthol, EDTA (Disodium Versenate Dihydrate)

Teeth Desensitiser TD

Żel przeciwko nadwrażliwości zębów Dr. Martin Schwarz – Teeth Desensitiser TD został stworzony z myślą o 
osobach cierpiących na nadwrażliwość zębów. Działanie preparatu jest bezpieczne dla zębów i szkliwa oraz 
spełnia wszystkie obowiązujące normy Europejskie. Teeth Desensitiser TD skutecznie łagodzi i likwiduje ból 
zębów powodowany zarówno przez czynniki termiczne (ciepłe/zimne napoje i potrawy), zmiany pH 
wywoływane przez np. kwaśne owoce, jak również podrażnienia zębów spowodowane przez silne preparaty 
wybielające. Aplikacja żelu na szczoteczkę do zębów powoduje szybkie, skuteczne rozprowadzenie 
preparatu i natychmiastową ulgę.

Wskazania:

Żel Teeth Desensitiser TD służy do usuwania nadwrażliwości spowodowanej:
- odsłoniętą zębiną korzeni, chorobami przyzębia,
- oszlifowaniem zębów pod uzupełnienia protetyczne (korony i mosty itp.),
- starciem zębów spowodowanym szczotkowaniem,
- bólem zębów spowodowanym czynnikami termicznymi (ciepłe/zimne napoje i potrawy),
- dyskomfortem powstałym w wyniku zmiany pH w jamie ustnej (kwaśne owoce),
- podrażnieniem zębów spowodowanym przez preparaty wybielające z tzw efektem “nadwrażliwych zębów”.

Przed zabiegiem:

- Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu - niedostępnym dla dzieci.
- Wyleczyć zmiany próchnicowe i uszkodzenia przyzębia.
- Dokładnie oczyścić zęby.

Stosowanie:

Istnieja 2 sposoby stosowania preparatu:
A. na szczoteczce do zębów
B. na szynach stomatologicznych lub nakładkach termokurczliwych Np. Flexi Trays

1. A )Niewielką ( 7 na 3 mm) ilość preparatu Dr. Martin Schwarz - Teeth Desensitiser TD
należy umieścić na szczoteczce do zębów (można dodać pasty do zębów lecz nie jest to
konieczne) i szczotkować minimum 90 sekund.
1. B) Umieścić żel w nakładkach. Ilość żelu w nakładkach powinna być na tyle duża by
pokryć powierzchnie zębów i na tyle mała by po nałożeniu nakładek na zęby, żel nie
wydostał się z nich na błonę śluzową.
2. B) Nakładki z preparatem Teeth Desensitiser TD należy umieścić w jamie ustnej we
właściwej pozycji, jeżeli na błonie śluzowej pojawią się duże ilości preparatu Dr. Martin
Schwarz - TD | Teeth Desensitiser, usunąć go za pomocą suchej szczoteczki do zębów,
chusteczki higienicznej bądź palcem.
3. B) Utrzymać preparat Dr. Martin Schwarz - Teeth Desensitiser TD na zębach przez 20-
30 min. W przypadku uczucia pieczenia błony śluzowej podczas procesu łagodzenia
nadwrażliwości zębów, należy niezwłocznie usunąć żel z miejsca podrażnienia chusteczką
higieniczną.
4. B) W czasie noszenia nakładki z preparatem Teeth Desensitiser TD nie należy pić, palić
papierosów, czy też spożywać żadnych posiłków.
5. B) Należy wystrzegać się połykania żelu oraz płynu po jego płukaniu.
6. B) Po upływie zalecanego czasu, zęby i nakładki należy oczyścić z resztek preparatu i
wypłukać starannie jamę ustną.
7. B) Nakładki oczyścić strumieniem bieżącej wody, przy pomocy szczoteczki z pastą do
zębów.
8. Najlepszy efekt uzyskuje się powtarzając proces łagodzenia nadwrażliwości zębów
codziennie do uzyskania pożadanego efektu. Żelu Teeth Desensitiser TD nie należy
nakładać na zęby wykazujące ubytki i uszkodzenia.

Przeciwwskazania:

- Wiek pacjenta poniżej 16 roku życia (o ile lekarz nie zaleci inaczej).
- Ciąża i karmienie piersią.
- Przyjmowanie silnych leków (psychotropowe, przeciwpadaczkowe, cytostatyki).
- Alergia lub nadwrażliwość na utleniacze, glicerynę i żywice poliakrylowe.
- Uszkodzenia mechaniczne lub próchnicowe zębów.
- Odsłonięte powierzchnie korzeniowe zębów.
- Zaburzenia w stawach skronio-żuchwowych.

Przechowywanie:

Przechowywać w suchym, ciemnym miejscu - niedostępnym dla dzieci. Po każdorazowym użyciu należy 
dokładnie umyć nakładki. Wszystkie elementy zestawu przechowywać czyste i suche. Nie używać w 
przypadku uszkodzenia którejkolwiek z części zestawu. Zestaw używać zgodnie z instrukcją i w celu do 
którego jest przeznaczany.

Interakcje:

Równoczesne stosowanie leków wymaga wcześniejszej konsultacji z lekarzem prowadzącym terapię. W 
przypadku wystąpienia niepokojących objawów mogących mieć związek ze stosowaniem preparatu Dr. 
Martin Schwarz - Teeth Desensitiser TD należy przerwać zabieg i skonsultować się z lekarzem 
stomatologiem.


