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Lupta împotriva cariei dentare la nivel 
global – rezultatele impresionante ale 

celor mai noi studii clinice cu durata de 
2 ani asupra pastei de dinţi 

Colgate Maximum Cavity Protection cu 
Agent de Neutralizare 

a Acizilor din Zaharuri™ 
THE GLOBAL FIGHT AGAINST CARIES – IMPRESSIVE RESULTS OF THE MOST 

RECENT 2-YEAR CLINICAL STUDIES ON COLGATE MAXIMUM CAVITY 
PROTECTION PLUS SUGAR ACID NEUTRALISER™ TOOTHPASTE

Pe mapamond, la ora actuală, 60-90% dintre copiii 
şcolari şi aproape 100% dintre adulţi prezintă carii 
dentare (1). Ca parte a eforturilor pentru îmbunătăţirea 
stării de sănătate dentară la scară globală în rândul 
copiilor, Colgate anunţă publicarea noilor rezultate 
obţinute în urma unui program cu durata de 2 ani, de 
promovare a sănătăţii orale în şcoli. 

În program s-a uti lizat pasta de dinţi Colgate® 
Maximum Cavity Protecti on cu Agent de Neutralizare a 
Acizilor din Zaharuri™. Rezultatele au arătat o 
reducere impresionantă de 34% a incidenţei cariilor 
după 24 de luni, în toate şcolile (p=0,001) şi chiar de 
41% în şcolile care au cooperat cel mai bine (p<0,001) 
în comparaţie cu o populaţie similară care a efectuat 
igienă orală de ruti nă (măsurători efectuate prin 
înregistrarea indicelui DMFS3-4 de evaluare a cariilor ce 
interesează denti na) (2).

Studiul cu durata de 2 ani se adresează acestei 
probleme semnifi cati ve de sănătate publică evaluând 

benefi ciile unui program special de promovare a 
sănătăţii orale, combinat cu supravegherea 
îndeaproape a periajului dentar efectuat la şcoală. 
Programul a cuprins educaţia pentru sănătatea orală 
extensivă a elevilor şi a părinţilor, plus asigurarea 
canti tăţii necesare de pastă şi periuţe de dinţi pentru 
acasă. Rezultatele studiului au fost publicate în revista 
Community Dental Health (3). 

Studiul de grup paralel a avut în focus două programe 
efectuate în şcoli din provincia Songkla, Thailanda, în 
colaborare cu Facultatea de Stomatologie a 
Universităţii din Copenhaga. Au fost implicate 15 şcoli 
cu un număr total de 3.706 copii. Studiul a evaluat 
benefi ciile unui program îmbunătăţit de promovare a 
sănătăţii orale, combinat cu supravegherea 
îndeaproape a periajului în şcoală, folosind pasta de 
dinţi Colgate® Maximum Cavity Protecti on cu Agent de 
Neutralizare a Acizilor din Zaharuri™. Un număr de 8 
şcoli cu 1.766 de elevi au fost incluse în grupul de 
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control, care a uti lizat proceduri de igienă orală 
obişnuite şi un număr de 7 şcoli cu 1.940 de elevi au 
fost alocate grupului de intervenţie, ce a parti cipat la 
un program de promovare a sănătăţii orale îmbunătăţit 
(2). 

Conducătorul cercetărilor, Prof. Poul Erik Petersen, de 
la Departamentul de Sănătate Orală Globală şi 
Stomatologie Comunitară al Universităţii din 
Copenhaga, a declarat: „Rezultatele obţinute în sudul 
Thailandei au demonstrat că, opti mizând programele 
de sănătate orală în şcoli şi implicând învăţătorii şi 
familia, putem obţine un impact important asupra 
incidenţei cariei, având ca rezultat o reducere 
semnifi cati vă a cariilor“.

Tot în cursul anului curent au fost publicate în revista 
The Journal of Clinical Denti stry rezultatele unui studiu 

clinic efectuat în China (3), studiu de grup paralel 
dublu-orb efectuat pe mai mult de 5.000 de subiecţi cu 
vârsta între 7 și 12 ani, ce a arătat că, după 2 ani, 
pastele de dinţi cu tehnologia cu Agent de Neutralizare 
a Acizilor din Zaharuri™ și fl uor au realizat o reducere 
semnifi cati vă stati sti c a incidenţei cariei dentare 
cavitare, în comparaţie cu pasta de dinţi obișnuită ce 
conţine doar fl uor în concentraţie similară (3) și 
reconfi rmă un studiu similar publicat în 2013 (4). 
Acesta este un al 8-lea studiu clinic publicat ce susţine 
efi cacitatea acestei tehnologii, acum evaluate pe un 
număr de aproape 18.000 de pacienţi (2-11). 

Pasta de dinţi Colgate® Maximum Cavity Protecti on cu 
Agent de Neutralizare a Acizilor din Zaharuri™ cu 
1.450 ppm fl uor, 1,5% arginină şi un compus insolubil 
de calciu a fost lasată în întreaga Europă în anul 2014. 
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