Sua técnica,
o nosso cuidado.

Peter adora oxigénio
Peter Blijdorp, cirurgião Buco-maxilofacial e fundador da
blue® m, tinha uma missão. Acima de tudo, havia algo que
ele estava determinado a alcançar para os seus pacientes: a
recuperação mais rápida possível com a menor dor possível.
Tornou-se cada vez mais atraído pela pesquisa sobre a

Peter tornava-se num divulgador do oxigénio! Com a sua equipa,

melhor forma para acelerar a cicatrização de lesões. Na

tinha uma tarefa simples: ajudar o maior número possível de

medicina, há séculos que se sabe que o oxigénio desempenha

pessoas e partilhar a mensagem: oxigénio para a saúde!

um papel fundamental em quase todas as etapas do processo
de cicatrização de lesões. Tendo em mente a oxigenoterapia
hiperbárica (utilização sistémica), Peter começou a

Teoria com cinco pilares oxigénio:

concentrar-se no uso tópico do oxigénio.

I

Aumenta o metabolismo celular e a produção
de energia

Ele desenvolveu uma fórmula que tornava os resultados

II

Aumenta a síntese de colagénio

das cirurgias mais previsíveis. As lesões cicatrizavam mais

III Aumenta as atividades antibacterianas

rapidamente e as gengivas ficavam muito menos inflamadas.

IV Aumenta a angiogénese e promove a
revascularização

O segredo estava na libertação lenta de oxigénio ativo de
forma controlada diretamente no local do tratamento.1

V

Favorece a transdução de sinalização dos
fatores de crescimento

Tecnologia do oxigénio
A cicatrização das lesões exige uma variedade de células para aumentar
sua atividade metabólica. A tecnologia do oxigénio blue ® m acelera a
cicatrização, a integração dos implantes e a regeneração óssea numa
abordagem segura, eficaz e não invasiva. As moléculas de oxigénio podem
penetrar muito mais profundamente no biofilme do que as moléculas de
clorohexidina e, portanto, são mais eficazes.
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Estudo de caso
Periodontite crónica 31-41, um acompanhamento de seis semanas

Antes da terapia

Após 6 semanas

Antes: 8 mm

Após 6 semanas: 3 mm

Irfan Abas trabalha no seu consultório particular perto de

Irfan segue as diretrizes blue ®m nos seus tratamentos

Amesterdão, reconhecido em implantologia e restauração

diários e cirurgias de implante. Neste caso ele tratou um

dentária. É palestrante em muito congressos, workshops e

paciente com periodontite crónica. Bolsas periodontais com

cursos de cirurgia.

profundidade até 8 mm com perda visível de fixação.

Irfan Abas:

“Cirurgia oral, ausência de
cicatrização sem oxigénio”
mais casos:
bluemcare.com/research

Estudo piloto
Elixir oral blue®m mais eficaz que a clorohexidina

16

✓ eficaz para eliminar microrganismos unicelulares (planctónicos) dos agentes patogénicos da cárie por S. mutans
✓ eficaz para eliminar microrganismos multicelulares (biofilmes) dos agentes patogénicos da cárie por S. mutans
✓ particularmente eficaz para eliminar biofilmes mais velhos e mais grossos (3 dias de vida)
✓ quase 10 vezes mais eficaz que a clorohexidina
Percentagem de sobrevivência celular
%
100

Morte de células de biofilme (± DP)
6 horas
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3 dias
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Biofilm

Clorohexidina

Elixir oral blue ® m

6 horas de vida

10.13 (± 11.70) %

97.80 (± 0.59) %

1 dia de vida

38.53 (± 33.37) %

99.94 (± 0.07) %

3 dias de vida

20.53 (± 21.29) %

99.96 (± 0.04) %

6 horas

1
0.1

1 dia

0.01

Clorohexidina

3 dias

Elixir oral blue ® m

Diretiva TOOTh
Diretiva TOOTh (Oxigenoterapia tópica oral, do inglês Topical Oral Oxygen
Therapy) para redução de bolsas em periodontites e peri-implantites.
Inicie com uma radiografia onde o nível ósseo
possa ser visto claramente, meça a profundidade
da bolsa, a retração e o sangramento.

Após 2 semanas planeie

Inicie o tratamento com

Preparar

uma avaliação inicial. Em
seguida, verifique após 4

anestesia local e faça
uma incisão forte através

e 8 semanas.

de curetagem completa
em torno do implante ou

Depois disso, com

alisamento da raiz em

uma situação estável,

torno de um elemento

verifique a cada quatro
meses.
Após 1 ano, faça uma

Cuidados
posteriores

Diretiva
TOOTh

Tratar

natural.
Aplique o gel oral blue ®m
na bolsa ao redor do

radiografia de controle

elemento ou do implante.

e avalie o aumento do

Após 2 minutos, lave

nível ósseo. A cada visita

a bolsa com soro

verifique a profundidade

Cuidados
para o
paciente

da bolsa, a retração e o
sangramento.

fisiológico e repita a
etapa anterior. Deixe o
gel no local.

Ensine o paciente da seguinte maneira:
1. Escovar duas vezes ao dia com o pasta dentária blue®m.
2. Durante 4 semanas no pós-operatório, lavar quatro vezes ao dia durante 1 minuto
com o elixir oral blue®m e depois continuar a usar duas vezes ao dia durante 1 minuto.
3. Utilizar uma escova interdentária com o gel oral blue®m duas vezes ao dia na área
tratada. Continuar até obter um resultado ideal.

Ingredientes ativos
Perborato de sódio2,3: remodelação acelerada do

Perborato de sódio5,6 , mel4,7 e xilitol 8,9: controle da

tecido

placa

A aplicação de blue ®m (gel oral) nos tecidos lesados

As moléculas de oxigénio (O2) podem penetrar mais

acelera a cicatrização. A oxigenação do tecido nos locais

profundamente no biofilme para eliminar as bactérias

de periimplantite foi significativamente diminuída (p < 0,05)

anaeróbicas do que a molécula de clorohexidina (C22H30Cl2N10).

quando comparada aos locais saudáveis.

As moléculas de oxigénio (O2) podem penetrar mais
profundamente no selamento perimucoso ao redor do implante.

Salicilato de metila

14,15

: antissético

O salicilato de metila tem um efeito antissético e existem

Lactoferrina10,11: acelerador do crescimento ósseo

algumas considerações de que o salicilato de metila também

A lactoferrina estimula potencialmente a proliferação e

pode ter um efeito anti-inflamatório.

diferenciação dos osteoblastos primários.

✓

✓

✓

✓

Candida albicans

✓

Cárie

✓
✓

✓

✓
✓

Hipersensibilidade dentária

✓

Tratamento endodôntico
✓

✓
✓

Gengivite

✓

✓

✓

Halitose

✓

✓

✓

Cirurgia de implante
Líquen plano

✓

✓

✓

Língua villosa nigra (língua
pilosa negra)

✓

✓

✓

Manutenção - implantes

✓

Hipomineralização molarincisivo

✓

✓
✓

Peri-implantite

✓

Pericoronarite

✓

✓

Periodontite

✓

Síndrome de Sjögrens

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
✓

✓

Cicatrização de lesões

✓

✓
✓

✓

Lúpus eritematoso
sistêmico (LES)
Xerostomia

✓

✓

✓

Mucosite peri-implantar
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✓

✓

Mucosite oral

12

✓

✓

Herpes labial

Pênfigo vulgar

✓
✓

✓

Cirurgia de retalho gengival
13

✓
✓

Limpeza de próteses,
alinhadores, placas
ortodônticas noturnas, etc.

Extração dentária

escova de
dentes ultra
macia

✓

✓

suplememento
para os ossos e
dentes

spray oral

✓

Síndrome da boca ardente

espuma oral

oral gel

Estomatite aftosa

Indicação

elixir oral

fluído de
oxigênio

pasta dentária
com flúor

pasta dentária
sem flúor

Indicações e soluções blue®m

✓
✓
✓

✓
✓
✓

Cicatrização rápida e eficaz em
20% dos seus casos mais graves*
✓ O aumento da saturação de oxigénio é muito eficaz em casos graves12,13
✓ O aumento da saturação de oxigénio estimula a neovascularização1
✓ Diminuição significativa da oxigenação (p < 0,05) nos locais de
peri-implantite e periodontite, comparados com locais saudáveis17
✓ Mais de 30 anos de experiência clínica

Número de pacientes

* Veja a literatura

blue ® m zone

sem problemas

problema grave

Problemas orais
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