
Bra att börja med x x
Starkt missfärgade tänder x
Tjockt plack x x
Missfärgade tänder x
Universal pasta x
Liten mängd plack x
Rotytor x
Lätt missfärgade tänder x
Fyllningar x
Barn x
Tandborstskador x
Implantat x
Slutpolering x

Hur ska vi 
använda
Prophy Paste CCS?

BLÅ
RDA 250

GRÖN
RDA 170

RÖD
RDA 120

GUL 
RDA 40

Hur ska vi använda 
Prophy Paste CCS?

Begreppet RDA skapades då tandläkare och tandhygienister ville 
veta hur mycket och på vilket sätt emalj, dentin samt ersättningar 
påverkades av puts och polering. Kunskapen om att ytstrukturen 
påverkar bakteriernas retention, ökade behovet av nya putspastor. 
RDA är ett kvantitativt mått på hur mycket dentin som avlägs-
nas under en bestämd tid. Ju högre RDA, ju mer abrasiv pasta. 
Vår kunskap idag inbegriper RDA-värde och fysiska egenskaper 
såsom innehåll, konsistens, löslighet och mikroskopiskt utseende.
Vad vi inte vet är hur ytstrukturen på emalj, dentin och olika 
fyllningsmaterial påverkas av puts och polering. Dvs vi saknar en 
kvalitativ bedömning. J.Johansen o G.Tellefsens forskningsarbe-
te* har visat att bland tandkräm finns ingen eller lite korrelation 
mellan RDA-värde och ytstruktur. Naturligtvis är kunskapen om 
ytstrukturen - efter puts och polering - av största vikt. Prophy 
Paste CCS från Directa AB har 4 olika RDA värden - 4 slipgrader 
från grov, för de mest envisa fläckarna och plack, till fin för slut-
polering. Pastan är framtagen med god kunskap om de fysikaliska 
egenskaperna.  

Mikroskopbilderna visar Prophy Paste CCSs jämna struktur 
jämfört med andra profylaxpastor. Tandhygienister uppskattar 
pastans konsistens som förblir fast under behandlingen och där-

för inte stänker. 
För att ytterliga-
re öka använ-
darvänlighet 
och optimala 
hygienkrav le-
vereras samtliga 
4 pastor även 

i singeldos förpackningar vars självhäftande botten lätt fästs på 
lämplig plats (handske, bricka) under behandlingen. En grund 
och avrundad botten gör att hela innehållet tas upp av profylax-
poleraren. Directas prophylaxsystem kompletterades nyligen med 
nya ProphyCare ProphyCup - en mjuk profylaxpolerare skapad 

Putspastor 
- nu, då 
och kanske 
i framtiden
De första dentala putspastorna skapades för cirka femtio år sedan efter ett uttalat behov från den nya 
yrkeskåren “Tandhygienist”. Tidigare använde tandläkaren pimpsten och vatten för att avlägsna fläckar 
från nikotin, kaffe, vin m.m. För att skapa en riktigt fin yta använde tandläkaren krita och vatten. Den 
nya tandvårdgruppen, Tandhygienister, krävde ett mer patient– och användarvänligt alternativ. Med 
ökad kunskap om emaljytans struktur samt mekanismen bakom abrasion skapades ett behov av en mer 
kontrollerad form av puts och polering.

Homogen mix av abrasiva komponenter  
säkerställer professionellt resultat.

för användning med ProphyPaste 
CCS. Inga detaljer lämnades åt 
slumpen för denna polerings-
kopp som är räfflad på in- och 
utsida för bättre polering subgin-
givalt samt approximalt. Samma 
koppdesign användes för Prophy-
Angle, Directas nya ergonomiska 
engångshuvud med plastskaft 
som ansluts til ett nedväxlat rakt 
handstycke och uppfyller de hög-
sta krav på hygien och användar-
vänlighet. Directas framtidsam-
bition är att skapa den optimala 
pastan att använda i terapeutiskt 
och profylaktiskt arbete. Kanske 
genom att tillsätta komponenter, 
förutom fluor, som aktivt deltar i 
den orala läkningsprocessen. 
* Ph.D G.Tellefsen, Surface roughness-casual factors- and its relation to bacterial adhesion, KI, 2013. 
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