
FYOX® to innowacyjny zabieg umożliwiający 
poprawę stanu tkanek miękkich jamy ustnej.
Opatentowany wyrób medyczny 
o unikalnych właściwościach.

ZALETY:
Jedyny w swoim rodzaju innowacyjny zabieg, który gwarantuje: 
• szybkie rezultaty: widoczne już po jednym zabiegu;
• brak okresu rekonwalescencji;
• łatwą i szybką aplikację (2-3 minuty);  
• bezbolesność zarówno w trakcie, jak i po leczeniu, nie uwrażliwia zębów;
• brak agresywnego działania: nie uszkadza dziąseł, zębów i szkliwa; 
• właściwości ściągające i hemostatyczne: w krótkim czasie zatrzymuje krwawienie.

ZASTOSOWANIE:
FYOX® aplikuje się przy pomocy aplikatora microbrush. 

Nakładać 1 warstwę miejscowo w obrębie tkanek miękkich i wokół szyjki zęba, w zależności 
od potrzeby nakładać poddziąsłowo/naddziąsłowo/w ranie, a następnie masować obszar 
aplikatorem microbrush i pozostawić przez maksymalnie 30 sekund, po tym czasie przy pomocy 
dmuchawki wodno – powietrznej dobrze wypłukać tak, aby cały produkt został zmyty.

  Przed   Po 3 miesiącach 

Zawiera 33% kwas trójchlorooctowy (TCA) i bardzo niskie stężenie nadtlenku wodoru (H
2
O

2
).

Innowacja pozwala czerpać korzyści z najlepszych właściwości obu składników 
bez uszkadzania tkanek.

FYOX® nie ma agresywnego 
działania, jest łatwy do 
nakładania przy pomocy 
aplikatora microbrush. 
Nie narusza, nie rozpuszcza 
ani nie wchodzi w żadne 
reakcje z materiałami użytymi 
do wypełnienia ubytków 
czy z innymi produktami.

WSKAZANIA:
• leczenie zmian chorobowych w jamie ustnej (w tym zmian poddziąsłowych, zapalenie kieszonek 

dziąsłowych) różnego pochodzenia i w konsekwencji niwelowanie związanych z nimi objawów 
takich jak ból, nadwrażliwość, pieczenie, zaczerwienienie, krwawienie, nieestetyczny wygląd dziąseł, 
nieprzyjemny zapach z ust;

• przygotowanie tkanek miękkich do zabiegów chirurgicznych jamy ustnej, które wymagają 
wcześniejszego usunięcia uszkodzonych tkanek; 

• jako środek ściągający i hemostatyczny: natychmiast blokuje krwawienie i wydzieliny dziąsłowej 
umożliwiając pobieranie wycisków i cementowanie wyrobów protetycznych;

• usuwanie płytki nazębnej wokół implantów;
• zapobieganie tworzenia się stanów zapalnych tkanek wokół implantów (periimplantitis);
• do utrzymania higieny jamy ustnej podczas noszenia aparatów ortodontycznych;
• zapobieganie recesji dziąseł. 




