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acti v al pacientului, în cabinetul de medicină dentară 
(3).

Mecanismele de acţiune ale produselor împotriva 
hipersensibilităţii denti nare se împart în două categorii: 
simptomati ce, ce doar atenuează durerea (este cazul 
produselor pe bază de săruri de potasiu) și de 
înlăturare a cauzei (de exemplu pătrunderea sti mulilor 
în canaliculele expuse) prin obturarea canaliculelor 
deschise. Metodele de tratament tradiţionale, 
investi gate și evaluate clinic, au demostrat că oferă o 
calmare a durerii de hipersensibilitate, dar medicii 
denti ști  au conti nuat să investi gheze noi metode de 
tratament, mai efi ciente și cu acţiune cât mai promptă 
și de lungă durată.

În 2002, Kleinberg et al (5) de la Universitatea de Stat 
din New York – Stony Brook, anunţă dezvoltarea unei 
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Hipersensibilitatea denti nară (denumită și sensibilitate 
dentară) este una dintre problemele curente de 
sănătate orală, ce poate afecta calitatea vieţii. 
Prevalenţa ajunge până la procentul de 57% (Cummins, 
2009), iar intervalul de vârsta predilect este 20-49 de 
ani, în special între 30 și 49 de ani (1,2), fi ind afectaţi 
unul sau mai mulţi dinţi. Este caracterizată ca durere 
scurtă, ascuţită, în contextul expunerii denti nei la 
sti muli termici, tacti li, chimici, osmoti ci (1,3) și 
excluzând asocierea cu alte afecţiuni dentare (1,2,4). 

În mod normal, denti na este acoperită fi e de smalţ, fi e 
de cement împreună cu ţesut gingivo-parodontal. 
Principalele cauze ale expunerii denti nei sunt retracţia 
gingivală în contextul bolii parodontale și leziunile 
smalţului (eroziuni, abraziune, atriţie, lista putând 
conti nua) apărute ca urmare a acidităţii crescute a 
mediului cavităţii orale și/sau a periajului incorect, 
intempesti v etc. Odată expusă denti na, sunt expuse 
miile de canalicule denti nare ce conţin fl uidul denti nar 
și terminaţiile nervoase, enti tăţi care reacţionează la 
sti mulii mai sus menţionaţi, provocând senzaţia de 
durere.

Durerea de hipersensibilitate poate fi  un moti v de 
îngrijorare în rândul pacienţilor afectaţi, totodată 
succesul în managementul hipersensibilităţii denti nare 
consti tuind o provocare pentru medicul denti st. 
Trebuie menţionat și faptul că hipersensibilitatea 
denti nară este frecvent subdiagnosti cată sau greșit 
diagnosti cată, de aceea recomandându-se screening-ul 
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noi tehnologii împotriva hipersensibilităţii denti nare, 
bazate pe același mecanism prin care saliva parti cipă in 
mod natural la reducerea acesteia. Componentele 
principale ale acestei tehnologii sunt aminoacidul 
arginină și un compus insolubil de calciu, reprezentat 
de carbonatul de calciu (ambele fi ind componente ale 
salivei umane, în mod natural).

Această tehnologie revoluţionară, denumită tehnologia 
Pro-Argin, obturează și sigilează fi zic canaliculele 
denti nare expuse, prin atragerea complexului arginină-
carbonat de calciu de către denti nă, astf el încât 
mecanismele producerii hipersensibilitatăţii denti nare 
sunt stopate (5,6). Stratul care obturează și sigilează 
canaliculele este rezistent la presiunea pulpară și 
reduce efecti v accesul către fl uidului denti nar (este 
redusă conductanţa hidraulică), astf el reducând 
sensibilitatea (6,12). 
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Tehnologia este disponibilă în paste de dinţi, pentru 
uti lizare la domiciliu și în pastă de periaj profesional, 
desti nată uti lizării strict in cabinetul de medicină 
dentară.

Studiile clinice demonstrează calmarea imediată a 
hipersensibilităţii denti nare la aplicarea pe dintele 
sensibil, ti mp de un minut, a pastelor de dinţi cu 
Tehnologia Pro-Argin, cu degetul sau cu un aplicator 
(7,8,9), precum și efi cacitatea pe termen lung, după 
două, patru, opt săptămâni de folosire prin periaj 
dentar efectuat de 2 ori pe zi (10,11). 

Pentru produsul profesional efectul este imediat, după 
numai o singură aplicare în cabinet, și durează până la 
4 săptămâni (12,13).

Tehnologia Pro-Argin a fost validată ca fi ind extrem de 
efi cace în a oferi efect imediat și de durată, în 
tratamentul hipersensibilităţii denti nare (14). 

Uti lizarea unui program de tratament desfășurat în 
cabinetul dentar și la domiciliu are multi ple indicaţii; 
este recomandat în managementul hipersensibilităţii 
denti nare apărute în boala parodontală, în cazul 
leziunilor de smalţ, în ti mpul tratamentelor de 
restaurare în cabinetul de medicină dentară, înainte și 
după tratamentele de albire profesională, în cazurile de 
hipomineralizare a incisivilor și molarilor.

Tehnologia Pro-Argin este disponibilă în produsele 
Colgate Sensiti ve Pro-Relief.

Fotografi e SEM in vitro a 
suprafeţei denti nare 
netratate, cu canalicule 
expuse (6)

Fotografi e SEM in vitro a 
suprafeţei denti nare 
prezentând canalicule 
obturate după tratarea cu 
Tehnologia Pro-Argin (6)
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