Mundhygiejne

med Klorhexidin

Store bakterieaflejringer skaber et usundt miljø
i munden, der har en negativ indvirkning på
slimhinderne. Dette bør ikke ignoreres.
Det er vigtigt at reagere hurtigt og opretholde
en sund mundhygiejne for at forhindre en
eskalering af symptomerne.

Din allierede i sund mundhygiejne
PlakACT-serien med klorhexidin er indiceret til at være en del af en normal hygiejnerutine og forhindrer
bakterieaflejringer (plak) på tandoverfladen og slimhinderne, så de forbliver sunde.

• Fungerer som en mundskyl, mundspray eller gel præcis, hvor du har brug for det,
og med den ønskede intensitet.

• Serien omfatter tre produkttyper, som kan anvendes i hjemmet og i tandlægepraktisser.

Dokumenterede formu
tilgængelige på det sch
Stop opbygning af plak.

PlakACT Gel
0,2 % Klorhexidin

EGENSKABER

Hvad er plak?

Gelformulering

Plak er en klæbrig film, der klæber sig fast til
tænderne (tandoverflader, rekonstruktioner og
tandreguleringsanordninger, herunder proteser og broer).
Hvis opbygning af plak på tænderne efterlades uforstyrret
og udvikler sig til tandsten, kan det være besværligt at fjerne.

• 0,2 % Klorhexidin-digluconat
• Applikatortud
• Uden alkohol

Hvorfor er det vigtigt
at bekæmpe plak?
Plak er den underliggende årsag til mange tand- og
mundsygdomme. Bakterierne i plak producerer syrer, der
angriber tandemaljen, hvilket forårsager huller i tænderne
og kan medføre tidligere stadier af en tandkødssygdom
kaldet tandkødsbetændelse. Plak kan også føre til dårlig
ånde og kan resultere i, at tænderne fremstår gule og usunde.

PlakACT Mundskyl
0,1 % Klorhexidin

EGENSKABER
Væskeformulering

Grundprincipperne
for en god mundhygiejne

• 0,1 % Klorhexidin-digluconat
• Uden farvestoffer
• Klar til brug
• Med doseringshætte

• Oprethold en sund mundhygiejne: Børst tænder to gange
om dagen, og brug tandtråd regelmæssigt til at fjerne
plak og urenheder fra svært fremkommelige områder.

• Kombinér en sund hygiejnerutine med en ekstra plakkontrol
• Spis varieret, og begræns antallet af mellemmåltider.
• Gå til tandlægen mindst én gang om året for at få udført
professionel tandrensning og få foretaget et tandeftersyn.

PlakACT Spray
0,1 % Klorhexidin

EGENSKABER
Spray - Med den samme
væskeformulering som
PlakACT Mundskyl

Fakta om Klorhexidin
Klorhexidin har været kommercielt tilgængeligt i næsten
60 år. PlakACT-serien indeholder klorhexidin-digluconat,
der er et af de tilsvarende salte af klorhexidin, som finder
bred anvendelse i tandplejeindustrien.

• 0,1 % Klorhexidin-digluconat
• Uden farvestoffer
• Uden drivmidler
• Dispensertud
• Prædoseret mængde

uleringer, som har været
hweiziske marked i 40 år

ANVENDELSE/FORDELE

SÅDAN ANVENDES PRODUKTET*

Når du ønsker en længerevarende effekt

Påfør PlakACT Gel direkte på det
berørte område med applikatortuden.

• Til intensiv plakforebyggende behandling, herunder især:

• Før og efter alle tandbehandlinger inklusive parodontalkirurgi.
• I tilfælde af problemer med periodontalt og gingivalt væv.
• Til daglig hygiejne for brugere af løse tandproteser og
tandreguleringsanordninger, som kan medføre øget opbygning af plak
og irritation af tandkødet. Dette kan også hjælpe med at bekæmpe
ubehagelig lugt, der sommetider kan forårsages af selve anordningerne.

1’

Efterlad gelen i ca. 1 minut, og massér
det langsomt på med en finger.

På løse proteser eller
tandreguleringsanordninger: Påfør et lag
PlakACT Gel på de dele af tandproteser eller
tandreguleringsanordninger, der er i kontakt
med slimhinderne og tænderne.

• Målrettet behandling af det berørte område uden dispensering af gel.
• Bliver på plads/skylles ikke væk.
• Efterlader munden behageligt frisk.

ANVENDELSE/FORDELE

SÅDAN ANVENDES PRODUKTET*

Til normal hygiejnerutine

10ml x 15”

• Når kontrol af plakdannelse er vanskeligt eller ikke muligt (f.eks. kirurgiske

Skyl med 10 ml ufortyndet
mundskyl i 15 sekunder.

behandlinger, tandudtrækninger, implantater, fastmonterede proteser,
tandreguleringsanordninger og patienter med fysiske eller psykiske men).

• Fremragende supplement til behandling af halitosis af dental oprindelse
og til at beskytte slimhinderne i mundhulen.

• Skal ikke fortyndes.
• Nem dispensering.

ANVENDELSE/FORDELE
Til målrettet påføring

• Når behandlingen ikke omfatter hele mundhulen.
• Når kontrol af plakdannelse er vanskeligt eller ikke muligt

Spray den prædoserede mængde
på det berørte område.

(i lighed med mundskyl).

• Fremragende supplement til behandling af halitosis
(i lighed med mundskyl).

• Nemt og præcist at anvende: Tillader målrettet påføring
på det berørte område og i en prædoseret mængde.

* Se den komplette brugsanvisning for flere oplysninger. Undlad at skylle munden med vand umiddelbart efter brug af PlakACT.
Det anbefales at anvende PlakACT 2-3 gange om dagen. PlakACT-produkter er ikke anbefalet til brug i mere end 2 uger i træk.

med Klorhexidin

PlakACT til brug i hjemmet og i tandlægepraktisser
I hjemmet

• Som generelt supplement til en normal hygiejnerutine
• Som opfølgning på en professionel tandrensning
• Efter f.eks. kirurgisk behandling/tandudtrækning
• I tilfælde af halitosis af dental oprindelse
• Til daglig behandling af løse tandproteser eller

I tandlægepraktisser

• Før og efter alle tandbehandlinger
inklusive parodontalkirurgi.

tandreguleringsanordninger.

Bestillingsoplysninger
Ref. varenr.

Beskrivelse

8550

PlakACT™ Gel – Beskyttelsesgel til tandkød – 0,2 % Klorhexidin – 33 g

8551

PlakACT™ Gel – Beskyttelsesgel til tandkød – 0,2 % Klorhexidin – 20 x 5 g

8553

PlakACT™ Mundskyl – 0,1 % Klorhexidin – 250 ml

8560

PlakACT™ Spray – 0,1 % Klorhexidin – 50 ml
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