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Koronavirus se neustále šíří po celém světě a 
lidé, kteří při práci přicházejí do fyzického 
kontaktu s dalšími osobami, se tak dostávají 
do největšího rizika nákazy.

Sliny jsou považovány za největšího 
přenašeče Covidu-19. Tím pádem zubaři a 
zubní specialisté jsou, na rozdíl od ostatních 
specialistů, nejvíce vystavováni riziku infekce 
a nákazy (The New York Times1, 15. březen 
2020).

Z tohoto důvodu je velmi důležité před 
jakoukoliv procedurou použít aktivní kyslík, 
aby se zmenšilo riziko šíření viru v ústní dutině 
pacienta.



Podle studie publikované v International 
Journal of Oral Science2 je nejefektivnější 
způsob eliminace Covid-19 v ústní dutině 
použití ústní vody s 0,5% až 1% koncentrací 
peroxidu vodíku. Tento způsob je dokonce 
efektivnější než použití Chlorhexidinu. 



Buďte si vědomi, že tato dezinfekční 
procedura by měla být provedena pouze 
pod dohledem zdravotnického 
pracovníka, protože se nedoporučuje 
opakované používání peroxidu vodíku ve 
vysoké koncentraci.
* Poznámka: Světová Zdravotnická Organizace (WHO) a stomatologická 
rada doporučuje, aby se dezinfekce peroxidem vodíku nepoužívala jako 
náhrada, ale jako doplněk k dalším dentálním procedurám.



Péče Vašich 
pacientů o ústní 
dutinu musí 
pokračovat v 
jejich domovech.

K udržení zdravých úst Vašich pacientů, 
doporučujeme stálé užívání blue®m zubní 
pasty a blue®m ústní vody. Unikátní složení 
produktů blue®m je založeno na velmi 
nízkém a pomalém uvolňování peroxidu 
vodíku (aktivního kyslíku), který má anti-
septické, protizánětlivé a anti-virové 
účinky bez narušení rovnováhy ústní 
mikroflóry.



Kromě nízké koncentrace peroxidu vodíku 
produkty blue®m obsahují Lactoferrin, který 
má inhibiční funkce proti patogenním 
organismům, jako jsou například viry. Účinnost 
Lactoferrinu byla ověřena ve studiích 
Koronaviru (SARS-CoV)3, ve zlepšení imunitní 
reakce v ústech hostitele.
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