
Statystyki pokazują, że 90% populacji przynajmniej raz cierpiało na zapalenie dziąseł. 
Co więcej 67% osób nie zdaje sobie sprawy jakie są przyczyny chorób przyzębia,
czyli tkanek otaczających nasz ząb. Statystyki co do występowania próchnicy w Polsce 
również nie są zadowalające: „Próchnicę ma już ponad połowa, bo aż 57% trzylatków, 
80% pięciolatków i aż 90% siedmiolatków. Statystyki podają, że 35% polskich dzieci
w wieku 7 lat ma przynajmniej jedną plombę, a 12% dzieci w tym wieku ma już
za sobą pierwsze przeżycia związane z usunięciem chorego zęba.”
- źródło www.zdrowie.gov.pl

Zdrowie jamy ustnej to nie tylko zdrowe zęby i dziąsła. Przewlekły stan zapalny,
choroba próchnicowa zębów wpływają niekorzystnie na cały nasz organizm wysiewając 
do krwiobiegu bakterie, jak również aktywując szereg procesów zapalnych dążących do 
destrukcyjnego działania na m.in. układ krążenia, układ oddechowy czy przebieg ciąży.

Istotne jest, aby profilaktykę stomatologiczną wprowadzić jak najszybciej 
rozpoczynając od edukacji przyszłych rodziców, dzieci w przedszkolach
i szkołach, tak aby mieć możliwość wypracować odpowiednie nawyki.

Wzrost ryzyka wystąpienia zawału lub  udaru.

Wzrost ryzyka pojawienia się chorób układu oddechowego.

Ryzyko przedwczesnego porodu i niskiej masy urodzeniowej dziecka.

Niekorzystny wpływ na przebieg cukrzycy czy osteoporozy.



Odwiedzaj swojego stomatologa co 6 miesięcy.

Zgłaszaj się na regularne wizyty do higienistki stomatologicznej
- co 6 miesięcy, chyba że zaleci ona indywidualny plan profilaktyki.

Dobrze się odżywiaj - unikaj przeważnie cukrów prostych.

Myj swoje zęby 2-3 x dziennie przez 2-3 minuty. Możesz używać szczoteczek
ręcznych, ale warto zwrócić uwagę na szczoteczki automatyczne m. in. soniczne. 
Pamiętaj o dokładnej technice szczotkowania, bo to warunkuje dokładność
domycia wszystkich powierzchni.

Pamiętaj o codziennym oczyszczaniu przestrzeni międzyzębowych
nitką dentystyczną, szczoteczkami międzyzębowymi.  Doskonałym produktem
wspomagającym higienę jamy ustnej jest również irygator wodny. Szczególnie
jeśli jesteś pacjentem posiadającym korony, mosty, implanty lub jesteś
w trakcie leczenia ortodontycznego.

Stosuj sprawdzone i rekomendowane przez specjalistów produkty.

www.panasonic.com/pl

Panasonic Marketing Europe GmbH. Stan na sierpień 2020 r.
Projekt i specyfikacja produktów stale się zmienia w celu ulepszania. Dołożyliśmy wszelkich 
starań, aby przygotować ten katalog, jednak niektóre zmiany mogły wystąpić po publikacji. 
Panasonic Marketing Europe GmbH nie ponosi odpowiedzialności za błędy i pominięcia.

Szczoteczka soniczna 
z dwoma silnikami 
EW - DP52 - K803

Akumulatorowy
irygator dentystyczny 
EW - 1511 - W503

Panasonic zaleca 

REGULARNE ZABIEGI
Usunie resztki płytki 
bakteryjnej z przestrzeni 
międzyzębowych, której
nie udało się usunąć 
podczas nitkowania.

Doskonale usuwa płytkę 
bakteryjną i resztki 
pożywienia z okolicy
dziąseł.

Dlatego pamiętaj


