
SENSITIVE PROFESSIONAL

O que é que os seus doentes 
não lhe estão a dizer? 

50% das pessoas que sofrem de sensibilidade não referem 
que sentem dor.1

Descubra como pode ajudá-las a conseguir um alívio 
imediato*4 e duradouro5

CNP: 6609206

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto



Eis as justificações possíveis para se manterem em silêncio:2

Tenho medo de um 
tratamento doloroso

Não quero incomodar o meu
Profissional de Saúde Oral 

Às vezes doem-me os dentes, 
mas deve ser um problema meu

Não quero que as consultas 
se prolonguem

Faça a triagem e identifique rapidamente os doentes que 
sofrem de sensibilidade:

Ajude-os a aliviar a dor com  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™

Doentes com re-
cessão gengival

Após raspagem e 
alisamento radicular

Após branqueamento 
profissional

com   
PRO-ARGIN®
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Tecnologia

PRO-ARGIN®

A arginina e o cálcio* formam 
um complexo com carga positiva. 

A tecnologia PRO-ARGIN®

adere à superfície da dentina 
com carga negativa.

Forma instantaneamente 
uma camada rica em 
cálcio que sela os túbulos 
abertos, para um alívio 
duradouro.

A tecnologia PRO-ARGIN® de elmex® SENSITIVE 
PROFESSIONAL™ proporciona uma oclusão superior 
dos túbulos dentinários

*  Do carbonato de cálcio 
‡ Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto 
† Estudo in vitro, imagens confocais reais após cinco tratamentos
§ Redução relativamente ao estado inicial. p < 0,001

67%
de oclusão 
da dentina†3

Tecnologia do 
fluoreto de estanho / 

fluoreto de sódio

91%
de oclusão 
da dentina†3

Dentífrico 
elmex®  SENSITIVE 
PROFESSIONAL™

Oclusão 
superior2 dos 

túbulos

Eficácia 
comprovada4,5

Alívio imediato‡4

imediatamente 
após a aplicação

60.5%
de redução§ 
da dor 

Alívio duradouro5

após 8 semanas 
de escovagem

80.5%
de redução§ 
da dor com   

PRO-ARGIN®



Os doentes confirmam a eficácia de  
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™

Recomende elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™  
para um alívio imediato*4 e duradouro5 da dor

• Oclusão superior**2 da dentina tubular 
• Alívio imediato*4 a partir da primeira utilização
• Alívio duradouro5 da dor se utilizado duas vezes por dia

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto.
** Quando comparado com o fluoreto de estanho / fluoreto de sódio.
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elmex® sensitive Professional™ dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade dentária. Para alívio imediato da dor, massaje de forma suave diretamente na área do dente 
sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar 
uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o 
seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020. Código interno 002.

Reforce a sua recomendação com o sistema completo 
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™

confirmam a redução da 
hipersensibilidade dentária6

93%
dos doentes

estão satisfeitos com a 
recomendação6 do médico dentista

91%
dos doentes
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O sistema (dentífrico e elixir) com a tecnologia Pro-Argin® reduz a 
hipersensibilidade dentinária 2 vezes mais do que um sistema de 
sais de potássio, com 8 semanas de uso7
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CNP: 6615575
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