Zánětlivá onemocnění dutiny ústní se vyskytují v
mnoha formách, z nichž nejčastější jsou chronický
zánět dásní (gingivitida) a parodontitida. Odborníci
odhadují, že 8 z 10 osob starších 35 let trpí některým
typem onemocnění dásní.
Jak vzniká zánět dásní?

• Občasné krvácení dásní může být
viditelným signálem zánětu dásní
neboli gingivitidy.
Zdravá dáseň

• Hlavní příčinou zánětu dásní
(gingivitidy) je zubní plak.

Gingivitida

• Jestliže nebude plak z dásňového
okraje důkladně odstraňován,
může se zánětlivý proces rozšířit na
závěsný aparát zubu (parodontitida).
Dochází k nevratnému poškození
vazivové tkáně a nevratnému úbytku
kosti. To může vést ke ztrátě zubu.
Parodontitida

Správná ústní hygiena pomáhá
Problémy dásní lze odvrátit. Předpokladem je správná
technika a pravidelnost čištění zubů, zubní kartáček
s měkkými vlákny, který umožňuje důkladné čištění
zejména na okrajích dásní. Dalšími předpoklady jsou
používání vhodné zubní pasty s účinnými látkami
působícími na daný problém, každodenní používání
ústní vody – nejlépe večer – a pravidelné prohlídky
u zubního lékaře (2x ročně). Pokud se plak zcela
odstraní ze všech povrchů zubů, tak i dásně, které byly
podrážděny delší dobu, se mohou rychle regenerovat
a zůstat zdravé.

Balzám pro Vaše dásně

meridol® - koncept ústní péče pro
zdravé dásně
Systém výrobků meridol® díky unikátní kombinaci
aktivních látek aminfluoridu a fluoridu cínatého a
díky vědecky ověřené účinnosti zubních kartáčků
podporuje velmi efektivně regeneraci podrážděných
a zánětem postižených dásní.
Odborníci důvěřují meridolu®
Zubní lékaři doporučují meridol®, jehož účinnost je
prověřena ve více než 100 klinických studií a odborných
článcích.
Rychle viditelné výsledky
Pravidelným používáním přípravků meridol®
zanedlouho všimnete přesvědčivých výsledků.
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Krvácení dásní?
Podrážděné dásně?

Zubní pasta meridol®
Ošetřuje a chrání podrážděné dásně,
podporuje jejich přirozenou regeneraci.
Inaktivuje nedostatečně odstraněné
zbytky zubního plaku a pomáhá
zabraňovat tvorbě nového. Dvojitý
fluoridový
systém
také
poskytuje
optimální ochranu před zubním kazem.
Ústní voda meridol®
Se
používá
jako
doplněk
ke
každodennímu čištění zubů. Svým
výrazným
antibakteriálním
účinkem
chrání před zánětem dásní. Potlačuje
již existující zánět dásní a podporuje zdravou ústní mikroflóru.
Vhodná pro každodenní používání.
Bez obsahu alkoholu

Zubní kartáčky meridol®
Díky
jemným
kónickým
vláknům
odstraňují obzvláště důkladně zubní plak.
Čistí zejména na okraji dásní, kde se plak
nejčastěji usazuje.
Je jemný k dásním, a to i tehdy jsou-li
podrážděné.

www.meridol.cz

Chraňte své dásně
systémem meridol®

Máte obavy
z nepříjemného dechu?
Účinná ochrana se třemi mechanismy účinku

Obáváte se nepříjemného
dechu?

Zápach z úst (halitóza) je nepříjemný zápach
objevující se při dýchání. Zápach vzniká
převážně v dutině ústní, obvykle na jazyku.
Hlavní příčinou jsou bakterie, které svým
metabolismem způsobují páchnoucí dech.
Zhruba jedna čtvrtina populace trpí čas od
času zápachem z úst, přičemž ve zhruba 90 %
těchto případů se příčina nachází v ústní dutině.
Kromě toho mohou být možnou příčinou také
onemocnění uší, nosu a krční oblasti či jiné části
těla. Ještě vzácnější příčinou zápachu z úst je
zažívací ústrojí.

Jak zjistím, zda rovněž netrpím zápachem
z úst?
Vhodnou osobou, se kterou byste si o tom
měli promluvit, je váš zubní lékař či dentální
hygienistka, protože zhruba v 9 z 10 případů
se příčina nachází v ústní dutině. Stomatolog
či dentální hygienistka jsou schopni posoudit,
zda trpíte zápachem z úst, a mohou vám rovněž
vysvětlit důvody tohoto stavu a poradit vám, co
s tím dělat.

Účinná pomoc
při zápachu z úst
Efektivní systém výrobků meridol® HALITOSIS kombinuje aktivní složky s vysoce účinnými mechanickými
pomůckami pro účinnou ochranu před nepříjemným
dechem.
Gel na zuby a jazyk meridol®
HALITOSIS
Aktivně bojuje s příčinami zápachu
z úst. Pomáhá chránit před zánětem
a krvácením dásní. Poskytuje účinnou
ochranu před zubním kazem. Lze jej
použít společně se zubním kartáčkem
a škrabkou na jazyk.
Ústní voda meridol® HALITOSIS
Pro rychlou a dlouhotrvající pomoc
před nepříjemným dechem. Svým
trojím mechanismem účinku působí
proti nejběžnější příčině nepříjemného dechu.
• Inaktivuje bakterie, které způsobují
zápach
• Neutralizuje těkavé sirné sloučeniny
• Potlačuje bakteriální metabolismus
Bez obsahu alkoholu

Škrabka na jazyk meridol®
HALITOSIS
Odstraňuje bakteriální povlak z povrchu jazyka a účinně jej čistí.
Mimořádně plochá s jemnými
lamelami, omezuje dávivý reflex.

Účinná pomoc
při zápachu z úst

www.meridol.cz

Pro pravidelné čištění jazyka ideálně
v kombinaci s gelem na zuby a jazyk
meridol® HALITOSIS.

