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SPasta oral adesiva para cães e gatos



Sobre a Clorhexidina
As Guidelines Odontológicas Globais da WSAVA 
recomendam vivamente o uso de Clorhexidina 
nos cuidados de higiene oral. Afirmam que 
tem sido demonstrado em inúmeros estudos 
evidência de que a Clorhexidina reduz a 
gengivite quando aplicada de forma consistente 
ao longo do tempo.

A Clorhexidina tem um início de acção rápido 
e uma absorção sistémica mínima, tornando-a 
uma excelente escolha para antissepsia oral.

Está provado que a Clorhexidina tem eficácia 
como antisséptico oral podendo reduzir a placa, 

especialmente como um enxaguamento peri-
operatório ou profilático. No entanto, o tempo 
de contacto suficiente provavelmente não é 
alcançado ao utilizar como enxaguamento4.

A Clorhexidina é um antisséptico comprovado 
com ação antimicrobiana de largo espectro. 
Apresenta eficácia comprovada contra 
bactérias Gram + e Gram -, fungos, leveduras e 
anaeróbios facultativos5.

A Clorhexidina está ligada a proteínas e 
esmalte e é libertada lentamente, num nível 
antisséptico, permitindo um efeito de depósito. 

A doença periodontal é um termo geral que 
inclui uma série de alterações associadas com 
qualquer infeção ou inflamação das estruturas 
de suporte dos dentes, variando desde a 
gengivite à periodontite avançada. Tem evolução 
progressiva e consiste na doença mais frequente 
em cães e gatos1, 2. Se não for tratada, a doença 
periodontal pode ser muito dolorosa e pode 
levar a outras doenças locais ou sistémicas3. 

Sobre a doença periodontal

 Placa é uma acumulação de resíduos 
bacterianos e alimentares na superfície 
do dente.

 Tártaro é um sedimento castanho-cinza 
duro na superfície dos dentes.

 O tártaro pode estimular o crescimento 
de microrganismos nocivos.

 Gengivite é o resultado da acumulação 
de placa bacteriana.

 À medida que o tártaro aumenta, as 
bactérias multiplicam-se e causam 
inflamação localizada.



Porquê dentisept?

Aplicações de Dentisept
Dentisept pode ser usado sempre que seja necessário um ambiente asséptico na boca:

Também pode ser usado para aplicação cutânea, sendo particularmente útil nas pregas de pele 
e dermatite interdigital, uma vez que tem uma excelente adesão à pele.

 Ingredientes com ação 
antisséptica, antibacteriana e 
antifúngica

 Gold Standard na prevenção 
e tratamento de doença 
periodontal

 Cuidados de higiene oral diária

 Pós-cirúrgico (incluindo 
preenchimento do alvéolo 
dentário pós-extração)

 Gengivite

 Estomatite

 Periodontite

 Maneio da placa e tártaro

 Infeção de massas/pólipos 
orais

Sem proteção Proteção Dentisept

 Eficácia comprovada e qualidade de 
adesão 

Um produto excelente contendo 
Clorhexidina como antiséptico, com uma 
actividade antimicrobiana comprovada.

DENTISEPT também contém um polímero 
adesivo único que garante uma excelente 
adesão aos dentes e gengivas.

 Formulação especial desenvolvida 
para um efeito duradouro 

A formulação especialmente desenvolvida 
fornece uma adesão extraordinária à mucosa 
da cavidade oral, assim como nos dentes.

DENTISEPT liga-se a proteínas e esmalte, 
sendo a Clorhexidina libertada lentamente 
durante um periodo de 24 horas, 
proporcionando um efeito de depósito longo 
e duradouro.

 Excelente palatibilidade 

Graças à adição de sabor a baunilha, o sabor 
da Clorhexidina é camuflado, conseguindo 
uma boa aceitação pelos animais.

Efeito de 
depósito
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Modo de aplicação:

Aplicar DENTISEPT 
após a refeição para 
maximizar os seus 
benefícios.

Para a aplicação deverá 
afixar o aplicador 
(incluído) ao tubo para 
permitir um acesso mais 
fácil à gengiva posterior.

Distribua cuidadosamente 
uma quantidade do 
tamanho de uma ervilha 
com um dedo.

Cubra toda a região a 
ser tratada (dentes, 
gengivas).

Clorhexidina 2 mg/g

Pasta oral adesiva para cães 
e gatos

UMA RAZÃO PARA SORRIR

SEM

PARABENO
S

Dentisept 2mg/g. Clorhexidina 0,2%. Espécies. 
Cães e gatos. Indicações. Tratamento de gengivite, 
placa, tártaro e dermatite das dobras cutâneas 
em cães e gatos. Posologia. Para tratamento na 
cavidade oral é recomendada a fixação do aplicador 
ao tubo. Assim, as gengivas na região posterior da 
boca podem ser alcançadas facilmente. Aplicar a 
quantidade do tamanho de uma ervilha na boca. 
O Dentisept aplicado deve ser cuidadosamente 

distribuído com um dedo e esfregado suavemente. 
Para limpar o dedo, é aconselhável usar um lenço 
de papel seco primeiro e depois lavar as mãos. É 
recomendado aplicar o Dentisept uma vez por dia 
ou semanalmente. Dentisept não deve ser aplicado 
antes, mas sim após a alimentação para evitar que 
o Dentisept seja eliminado antes de poder atuar.
Validade. 3 anos. Armazenamento. Conservar a 
menos de 25°C.
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