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ZATÍMCO V DĚTSTVÍ BÝVÁ NEJVĚTŠÍM 
POSTRACHEM NAŠÍ ÚSTNÍ DUTINY ZUBNÍ 
KAZ A OD NĚJ NEODMYSLITELNÁ VRTAČKA, 
V DOSPĚLOSTI NEJVĚTŠÍ PROBLÉM OBVYKLE 
PŘEDSTAVUJÍ DŮSLEDKY CHRONICKÉHO ZÁNĚTU 
DÁSNÍ.

Zánět dásní vzniká jejich drážděním bakteriemi usazenými 

na zubních krčcích. Prvním projevem bývá zvýšená citlivost a zdu-

ření dásní, jež jsou začervenalé, oteklé, citlivější, rychle se poškodí 

i malým namáháním a krvácejí. Postupně dochází k odstupování 

dásní od zubů a odhalování zubních krčků. Zánět pomalu přechází 

v parodontitidu, která končí uvolněním a vypadnutím zubu. Pro-

hlubující se chronický zánět postupně proniká do čelistních kostí, 

takže záněty dásní ohrožují i zuby umělé - implantáty. Snížením 

kostní hustoty může dojít k jejich uvolnění nebo je nebude vůbec 

možné pevně zavést. Základní prevencí parodontitidy je vždy dů-

kladná domácí zubní hygiena, zaměřená na odstraňování zubního 

plaku, který je hlavní příčinou zánětu. 

VOLBA LÉKÁRNÍKŮ  PARODONTAX

Řada produktů PARODONTAX přestavuje ucelený systém péče 

o chrup: zubní kartáček, pastu a ústní vodu. Kartáčky této řady re-

fl ektují poslední trendy čištění zubů - mají malou hlavici s velkým 

množstvím extra měkkých, ke konci se zužujících vláken, která 

umožňují velmi dobré čištění při okrajích dásní a v jiných obtížně 

dostupných místech. Účinnost zubních past řady PARODONTAX 

stojí na kombinaci minerálních solí (fl uoridy posilující zubní sklo-

vinu, hydrogenuhličitan sodný s neutralizačním účinkem) a bylin-

ných extraktů (echinacea, máta, šalvěj, myrha, heřmánek, rathania). 

Ústní vody PARODONTAX pak obsahují antibakteriálně působící 

chlorhexidin-diglukonát (v koncentracích 0,06 % nebo 0,2 %). Kli-

nické testy prokazují, že se tato látka váže na povrch zubů a tkání 

v ústech, tvoří zde tzv. depa, a proto její antibakteriální účinky pře-

trvávají 8 až 12 hodin. Ústní voda PARODONTAX tak při denním 

používání odstraňuje až 3,5x více plaku než samotné čištění.

Kombinace antibakteriálních a protizánětlivých účinků v pro-

duktech PARODONTAX tak představuje účinnou podporu pre-

vence parodontitidy, což potvrzují i praktické zkušenosti lékární-

ků s jejich pacienty.

LÉČBU I PREVENCI ZÁNĚTŮ DÁSNÍ 
ÚČINNĚ PODPORUJE PARODONTAX 
Odborná redakce Edukafarm

komerční prezentacePARODONTÓZA
Název přípravku (účinná látka) Třída Četnost

PARODONTAX K 26,82%

LACALUT ACTIV K 24,11%

CORSODYL (chlorhedini digluconatis solutio) LP 13,55%
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