
Zatímco od dětství jsme vychovávání „strachem“ před zubním kazem, v dospělosti většinou největší 

problém představují důsledky chronického zánětu dásní - gingivitidy. 

Zánět dásní vzniká v důsledku dráždění gingiválních 

tkání bakteriálním biofi lmem na zubních krčcích. Prvním 

projevem je obvykle zvýšená citlivost a zduření dásní, 

v nichž se rozbíhá zánětlivá reakce. Dásně jsou začervenalé, 

oteklé, citlivější, rychle se poškodí i malým namáháním (čas-

té krvácení z dásní). Postupně dochází k odstupování dásní 

od zubů a k odhalování zubních krčků. Gingivitida pomalu 

přechází v parodontitidu, která vede až k úplné destrukci 

závěsného aparátu zubu. Prohlubující se chronický zánět 

postupně zasahuje kostní hmotu čelistí a vede k její resorpci. 

Z toho důvodu probíhající záněty dásní ohrožují i zubní im-

plantáty, protože snížením kostní hustoty může dojít k uvol-

nění implantátu nebo jej nebude vůbec možné pevně za-

vést. Základním postupem prevence parodontitidy je vždy 

důkladná domácí zubní hygiena, zaměřená na odstraňování 

zubního plaku jakožto hlavní vyvolávající příčiny zánětu.

Volba lékárníků - PARODONTAX

Řada produktů PARODONTAX přestavuje ucelený 

systém péče o chrup: zubní kartáček, pastu a ústní vodu. 

Zubní kartáčky této řady refl ektují poslední trendy čištění 

zubů – mají malou hlavici s velkým množstvím extra měk-

kých, ke konci se zužujících vláken, která umožňují velmi 

dobré čištění při okrajích dásní a v jiných obtížně dostup-

ných místech. Účinnost zubních past řady PARODONTAX 

stojí na kombinaci minerálních solí (fl uoridy posilující 

zubní sklovinu, hydrogen uhličitan sodný s jemným ab-

razivním a neutralizačním účinkem) a bylinných extraktů 

s antibakteriálním, protizánětlivým a adstringentním účin-

kem (echinacea, máta, šalvěj, myrha, heřmánek, rathania), 

které jsou potvrzeny v publikovaných klinických studiích 

(viz literatura). Ústní vody PARODONTAX pak obsahují an-

tibakteriálně působící chlorhexidin-diglukonát (v koncen-

tracích 0,06 % nebo 0,2 %). Klinické testy prokazují, že se 

tato látka váže na povrch zubů a tkání v ústech, tvoří zde 

tzv. depa, a proto její antibakteriální účinky přetrvávají 8 

až 12 hodin. Ústní voda PARODONTAX tak při denním po-

užívání odstraňuje až 3,5x více plaku než samotné čištění  

(zdroj: www.paradontax.cz).

Kombinace antibakteriálních a protizánětlivých účinků 

v produktech PARODONTAX tak přestavuje účinnou podpo-

ru prevence parodontitidy, což potvrzují i praktické zkuše-

nosti lékárníků u jejich pacientů.
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