
 

 

DESENSIBILIZE KF 0,2% 
Přípravek ke snížení citlivosti 
 
Pouze k odbornému použití 
 
Pozorně si přečtěte informace o použití tohoto přípravku před jeho použitím. Ponechte 
si je dokud nebude přípravek zcela spotřebován nebo již nebude dále při ošetřování 
použit. 
 
Popis 
Desensibilize KF 0,2% je gel snižující citlivost s nízkou viskozitou, který je založen na 
účinku chloridu draselného na nervová zakončení, ale který neovlivňuje rychlost bělení zubů. 
Může být použit před, v průběhu nebo po ukončení bělení. Navíc díky své koncentraci jej smí 
pacient používat doma. Je určen pro ošetření nízké citlivosti před a/nebo po bělení zubů. 
 
Druhy a provedení 
Balení obsahující  1 stříkačku s 2,5 g přípravku a 1 aplikační špičku. 
 
Základní složení 
Aktivní složky: 5% chlorid draselný a 2% fluorid sodný. 
Neaktivní složky: deionizovaná voda, glycerin, neutralizační prostředek a zahušťovadlo. 
 
Indikace 
Přípravek je určen pro ošetření zubů s nízkou citlivostí na teplotní rozdíly a potravu 
(dentinová hyperestesie) a citlivost způsobenou při bělení zubů. 
 
Bezpečnostní opatření a kontraindikace 

• Zabraňte zbytečnému polknutí přípravku. 
• Neaplikujte přípravek na dáseň u zdravotně postižených jedinců. 
• Nepoužívejte u pacientů s anémií a/nebo citlivostí na jednotlivé složky přípravku. 
• Přerušte podávání, má-li pacient nežádoucí reakci na složky přípravku. 
• Stříkačka se nehodí k opětovnému použití. 
•  

Vedlejší účinky 
Polknutí přípravku může vyvolat nauzeu a ve větším měřítku anemii (vliv chloridu 
draselného). 
 
Návod k použití 

1. Očistěte povrch zubů od plaku, kamene nebo jiných depozit, které zabraňují pronikání 
přípravku do zubů. 

2. Aplikujte gel stejnoměrně na povrch zubů (použijte štěteček nebo Cavibrush 
mikroaplikátor) a nechte působit 10 minut. Gel může být případně aplikován pomocí  
lžíce, používané pro aplikaci bělícího přípravku. 

3. Po ukončení aplikační doby odstraňte gel proudem vody nebo smotkem bavlny. 
Zabraňte pacientům přípravek polknout. 

4. Opakujte proceduru podle potřeby nebo v případě bělení zubů po jeho ukončení. Počet 
aplikací by neměl přesáhnout 1 denně. 

 
Poznámka: Zůstane-li gel po ukončení aplikační doby na zubech, je vhodné jej odstranit 
pomocí mikropalikátoru, štětečku nebo jemného disku při pomalých otáčkách (malý tlak). 
Tato procedura pomáhá penetarci gelu do  zubu a zvyšuje tak jeho účinnost. 



 

 

Pacient si může aplikovat gel sám doma ve své bělící lžíci. Musí být ale důkladně poučen o 
své ochraně a zákazu gel polykat. V tomto případě musí být pacient upozorněn na svoji 
zodpovědnost. 
 
Uchovávání a skladování 
Uchování přípravku je umožněno dobrým těsněním balení. Skladujte přípravek při teplotě 5-
30oC. Přípravek nezmrazujte. Nevystavujte přímému slunečnímu světlu. 
 
Upozornění 
Nepoužívejte přípravek po skončení expirační doby. Pro likvidaci přípravku se řiďte 
legislativou své země. Udržujte mimo dosah dětí. 
 
 


	DESENSIBILIZE KF 0,2%
	Přípravek ke snížení citlivosti
	Pouze k odbornému použití
	Popis
	Druhy a provedení
	Balení obsahující  1 stříkačku s 2,5 g přípravku a 1 aplikační špičku.
	Základní složení
	Indikace
	Bezpečnostní opatření a kontraindikace
	Vedlejší účinky
	Návod k použití
	Uchovávání a skladování
	Upozornění

