
Αιμορραγία των ούλων*

Ερεθισμό των ούλων

Υποχώρηση των ούλων

Δυσάρεστη αναπνοή

Συσσώρευση πλάκας και τερηδόνα

Η PerioGard® Προστασία Ούλων 
+ Δροσερή Αναπνοή βοηθά στην 
προστασία από:

Προτείνετε τη νέα PerioGard®  στους ασθενείς με 
προβλήματα των ούλων ή με τέτοιο κίνδυνο

Επαγγελματική Στοματική ΥγείαΕπαγγελματική Στοματική Υγεία

Ο αποτελεσματικός   
έλεγχος της πλάκας απαιτεί 
κάτι παραπάνω από ένα 
απλό βούρτσισμα

Μόνο το 42% της βακτηριακής πλάκας στη γραμμή των 
ούλων απομακρύνεται αποκλειστικά με το βούρτσισμα1

Ασθενείς με προβλήματα των ούλων

Ασθενείς με προβλήματα των ούλων 
και δυσάρεστη αναπνοή

Η PerioGard® Προστασία Ούλων   
βοηθά στην προστασία από:

Αιμορραγία των ούλων*

Ερεθισμό των ούλων

Υποχώρηση των ούλων

Συσσώρευση πλάκας

Τερηδόνα

Οδοντόβουρτσα PerioGard® 
Με πολύ λεπτούς θυσάνους για βαθύ και απαλό καθαρισμό

1. Chapple I, et al. Clin Periodontol 2015;42 (Spec Iss): 71–76. Brushing with regular fluoride toothpaste.  
2. Arweiler NB, et al. Oral Health Prev Dent 2018;16:175–181. 3. Hamad CA, et al. Poster presented at EuroPerio 2015.
4. Banach J, et. al. Czas Stomatol 2007;60:11–19.

Βοηθά στην καταπολέμηση των βακτηρίων της πλάκας πριν εμφανιστεί η αιμορραγία στα ούλα. 

Βοηθήστε τους ασθενείς σας που υποφέρουν 
από προβλήματα των ούλων με την 
αποτελεσματικότητα*1,2 της νέας σειράς PerioGard®
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NEO PerioGard® – ένα αποτελεσματικό σύστημα για τους 
ασθενείς με προβλήματα των ούλων ή με τέτοιο κίνδυνο

Ο αποτελεσματικός έλεγχος της πλάκας είναι 
καθοριστικός για τους ασθενείς με προβλήματα ούλων

Κλινικά αποδεδειγμένη αντιβακτηριακή 
αποτελεσματικότητα 2, 3

Παρ' όλα αυτά, μόνο το 42% της βακτηριακής πλάκας 
απομακρύνεται αποκλειστικά με το βούρτσισμα.1

Πως μπορείτε να βοηθήσετε τους ασθενείς σας να 
διαχειριστούν την πλάκα που απομένει για να αποφύγουν τα 

ερεθισμένα ούλα;

Πως μπορείτε να κινητοποιήσετε τους ασθενείς σας να κάνουν 
συχνό βούρτσισμα;

Επιπλέον, η έλλειψη συμμόρφωσης μπορεί να επιδεινώσει το 
πρόβλημα ή να οδηγήσει σε υποτροπές.

§ συγκριτικά με ανταγωνιστική τεχνολογία για προβλήματα ούλων # συγκριτικά με ασθενείς που μόνο βούρτσισαν τα δόντια τους με μια κοινή φθοριούχο οδοντόπαστα  ++ με PerioGard® οδοντόπαστα και στοματικό διάλυμα 
όταν χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό καθημερινά

Σημαντική μείωση της ζωτικότητας της 
πλάκας με την οδοντόπαστα PerioGard® 2, §

Αυξημένο όφελος από το στοματικό διάλυμα 
PerioGard® στη μείωση της πλάκας3, #

Αντιβακτηριακή 
αποτελεσματικότητα 
χάρη στο μοναδικό συνδυασμό 
της Φθοριούχου Αμίνης και των 
Ιόντων Κασσίτερου.

Ευχάριστη γεύση 
που οδηγεί σε συμμόρφωση 
και κινητοποιεί τους ασθενείς 
να βουρτσίσουν.
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Ανταγωνιστική τεχνολογία για τα προβλήματα των ούλων
PerioGard® οδοντόπαστα

Οδοντόπαστα με  1400 ppm F-
στοματικό διάλυμα + οδοντόπαστα με 1400 ppm F-

42 %

Σύνθεση διπλής δράσης που στοχεύει απευθείας στη 
βακτηριακή πλάκα
Η οδοντόπαστα και το στοματικό διάλυμα PerioGard® περιέχουν μια μοναδική σύνθεση διπλής δράσης 
με Φθοριούχο Αμίνη και Ιόντα Κασσίτερου. Αυτή παρέχει ένα άμεσο, διαρκές αντιβακτηριακό αποτέλεσμα 
αδρανοποιώντας τα βακτήρια της πλάκας και αναστέλλοντας την επανανάπτυξη τους, και ως τέτοια, καταπολεμά 
την αιτία της φλεγμονής των ούλων.2, 5

=  Η Φθοριούχος Αμίνη (AmF)  
σταθεροποιεί τα ιόντα κασσίτερου και τα 
μεταφέρει κατευθείαν στη γραμμή των ούλων

=  Τα Ιόντα Κασσίτερου (Sn2+) 
έχουν υψηλό αντιβακτηριακό 
αποτέλεσμα

= Βακτήρια

• Ανώτερα§ αντιβακτηριακά αποτελέσματα από την πρώτη χρήση της οδοντόπαστας και μέχρι 12 ώρες2

• Ανώτερη μείωση της πλάκας σε 3 μήνες όταν χρησιμοποιείται το στοματικό διάλυμα#3

• Σημαντική μείωση της αιμορραγίας των ούλων: μέχρι 45% μετά από 3 μήνες++4

• Οδοντόπαστα με 1400 ppm και στοματικό διάλυμα με 250 ppm Φθόριο

§ συγκριτικά με ανταγωνιστική τεχνολογία για προβλήματα ούλων # συγκριτικά με ασθενείς που μόνο βούρτσισαν τα δόντια τους με μια κοινή φθοριούχο οδοντόπαστα * p ≤ 0.001 συγκριτικά με τη βάση • p ≤ 0.001 συγκριτικά με 
ανταγωνιστική τεχνολογία για τα προβλήματα των ούλων


