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    Lakier z fluorem - Fluor Protector S  
 

 

 

  

 
 
Fluor Protector S - lakier ochronny zawierający fluor, stosowany w profilaktyce próchnicy 
oraz przeznaczony do znoszenia nadwrażliwości zębów. 
Innowacyjna formuła tego lakieru polega na tym, że homogenny roztwór preparatu 
zapewnia stałą dawkę fluoru, która może być bezpośrednio aplikowana na zęby. 
Dzięki temu można przeprowadzić natychmiastową fluoryzację kontaktową wysokiej 
jakości. Fluor Protector S charakteryzuje się optymalną płynnością oraz bardzo niskim 
poziomem lepkości, przez co posiada doskonałe właściwości zapływania i zwilżania. 
 
Aby zminimalizować ryzyko wystąpienia próchnicy należy przeprowadzać fluoryzację 
kontaktową stosując lakier z fluorem Fluor Protector S raz na pół roku.  
 
 
Aplikacja 

• leczenie nadwrażliwości szyjek zębowych 
• wzmocnienie odporności szkliwa na działanie kwasów 
• długotrwała profilaktyka próchnicy 
• leczenie nadwrażliwości po zabiegu wybielania 

 
Zalety 

• 7700 ppm fluoru w jednorodnym roztworze lakieru; po wysuszeniu preparatu 
do 30.800 ppm fluoru, czyli ok. czterokrotnie wyższe stężenie na powierzchni zęba 

• szkliwo zębów jest bezpośrednio i efektywnie zaopatrywane we fluor, co skutkuje 
powstaniem wysokowydajnych i długotrwałych magazynów fluoru  

• homogenny roztwór bez konieczności uprzedniego mieszania lakieru 
• przezierność i estetyka lakieru, który nie powoduje przebarwień zębów 

MDR 
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Korzyści: 

• innowacyjna formuła umożliwia natychmiastową dostępność fluoru  
• kontrolowana,  miejscowa aplikacja fluoru 
• doskonałe właściwości zapływania i zwilżania powierzchni zębów 
• szybki i komfortowy zabieg fluoryzacji szczególnie dla dzieci  
• łatwość dozowania lakieru bez strat materiału 
• opakowania do wyboru: tuba dozująca (7g) i opakowania Single Dose (0,26g) 
• tuba dozująca (7g): wystarczająca do przeprowadzenia fluoryzacji 60-ciu pełnych 

łuków zębowych (około 250 kropli ) 
• opakowanie Single Dose (0,26g): wystarczające do przeprowadzenia fluoryzacji 

dwóch pełnych łuków zębowych u jednego pacjenta (około 10 kropli) 
 
 
 
We wrześniu 2023 roku zakończymy produkcję lakieru Fluor Protector, zastępując go 
nowoczesnym lakierem Fluor Protector S. 
 
Poniżej dostępne opakowania handlowe: 
 

Fluor Protector 
 

Fluor Protector S 

 
533294 Fluor Protector 25x1ml     

533293 Fluor Protector 50x1ml  

550578 Fluor Protector Single Dose Assortment 

550579 Fluor Protector Single Dose Refill 

                                          

 

639520  Fluor Protector S Refill 1x7g 

639521  Fluor Protector S Refill 3x7g 

639522  Fluor Protector S Refill 20x0.26g 

 
  


