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®
ProlacSan

"Zdrowy biofilm 
to zdrowy uœmiech."



Jamê ustn¹ cz³owieka mo¿e kolonizowaæ nawet 
700 ró¿nych szczepów bakterii. 
Dodatkowo grzyby i wirusy równie¿ czêsto wystêpuj¹ 
w mikroflorze jamy ustnej. Ca³e szczêœcie, ¿e wiêkszoœæ 
jest bezpieczna dla zdrowia, ale niestety nie wszystkie...

Redukcja iloœci bakterii

Bakteryjna Terapia Zastêpcza 
metoda poddzi¹s³owa
Modyfikacja mikrobiologii kieszeni poprzez 
zmniejszenie iloœci patogenów na rzecz zdrowych 
bakterii jest mo¿liwe dziêki metodzie aplikacji 
¿elu ProlacSan® bezpoœrednio do kieszonek 
objêtych procesem chorobowym. 
¯el zawiera dwa szczepy bakterii Lactobacillus brevis 
i plantarum. Oba szczepy bakterii maj¹ szczególne 
w³aœciwoœci do agregacji i przylegania do b³ony 
œluzowej jamy ustnej oraz powierzchni zêbów. 
Cecha ta zapobiega wyp³ukiwaniu probiotyków 
z kieszonek dzi¹s³owych, jak to ma miejsce 
po aplikacji preparatów chemicznych.

Jedna tabletka dziennie
Mo¿na wspomóc rozwój prozdrowotnych bakterii aby wyeliminowaæ
rezerwuar patogenów w jamie ustnej. Wystarczy, ¿e pacjent bêdzie 
przyjmowa³ raz dziennie jedn¹ tabletkê do ssania ProlacSan® rano 
po umyciu zêbów. 

Zmniejszenie zdolnoœci bakterii 
do namna¿ania: 
skaling i root planning (SRP)

Redukcja liczby bakterii 
we wszystkich kieszonkach 
jedn¹ z wybranych metod:

FotoSan® (LAD)

Antybiotyki

Laser chirurgiczny

Ozon

W zabiegach higienizacyjnych kluczowy jest skaling 
oraz root planning (SRP) poniewa¿ utrudnia kolonizacjê 
i rozwój bakterii w jamie ustnej. Kolejnym wa¿nym 
elementem jest eliminowanie wszystkich bakterii. 
W chwili obecnej nie ma mo¿liwoœci wybiórczego 
niszczenia patogennych bakterii w jamie ustnej, 
dlatego po dezynfekcji kieszonek nastêpuje wyœcig, 
w którym bior¹ udzia³ zarówno patogeny jak 
i szczepy symbiotyczne. Pytanie która bakteria wygra?

CMS Dental przedstawia efektywn¹ metodê 
modyfikacji biofilmu:

CMS Dental jako pierwsza i jedyna na rynku firma 
oferuje mo¿liwoœæ zastosowania w ka¿dym gabinecie 
stomatologicznym unikalnej metody nad- i poddzi¹s³owej 
aplikacji prozdrowotnych bakterii w Bakteryjnej Terapii 
Zastêpczej.

DLACZEGO NIE PODAÆ POMOCNEJ D£ONI 
DOBRYM BAKTERIOM?

WYZWANIE

TRZY KROKI MODYFIKACJI BIOFILMU 

KOMPLEKSOWO

Mechanizm dzia³ania probiotyków

Inhibicja konkurencyjna: adhezja 
i agregacja in situ,  kompetycja 

o sk³adniki pokarmowe i czynniki 
wzrostu

Produkcja substancji przeciwbakteryjnych 
tj. kwasy, nadtlenek wodoru i bakteriocyny

Zahamowanie adhezji, kolonizacji 
i formowania biofilmu patogenów

Zahamowany wzrost patogenów Wp³yw na system immunologiczny

Inhibicja kolagenazy. Redukcja stanów 
zapalnych. Wzmocnienie odpowiedzi 

immunologicznej

Dzia³anie antagonistyczne przeciw patogenom

Zmniejszenie stanów zapalnych 
i zapobieganie degradacji tkanek
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ProlacSan®
30 tabletek do ssania

9Ka¿da tabletka zawiera 1.2 x 10 szczepów 
probiotycznych Lactobacillus brevis i plantarum. 

Miêtowy smak. Nale¿y ssaæ tabletkê 
do momentu ca³kowitego rozpuszczenia. 

Termin wa¿noœci 24 miesi¹ce.

¯el ProlacSan®
1 strzykawka

9Ka¿da strzykawka zawiera 6 x 10  szczepów probiotycznych 
Lactobacillus brevis i plantarum. Neutralny smak. 
Strzykawka zawiera sproszkowany probiotyk oraz zagêszczacz. 
Przed aplikacj¹ nabraæ maksymalnie 1.2 ml wody do strzykawki, wstrz¹sn¹æ 
i odczekaæ 5 minut. Strzykawka zapakowana w zabezpieczaj¹c¹ foliê metalow¹, 
która umo¿liwia przechowywanie do 24 miesiêcy.

ProlacSan® Pro Kit
Zestaw profesjonalny: 

15 opakowañ tabletek do ssania ProlacSan®
5 strzykawek z ¿elem ProlacSan®

Opakowania

CMS Dental
Ragnagade 7
2100 Copenhagen
Denmark

T:
F:

 +45 3257 3000
 +45 3257 1023

www.cmsdental.com

MARKU DENTAL Krawczyk sp.j. 
42-226 Częstochowa, ul. Loretańska 31
tel. 34 367 00 00 • dental@marku.pl
www.marku.pl

Wyłączny dystrybutor w Polsce: 
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