Gebruik van Dentaid Xeros producten
Dentaid Xeros Mondspoelmiddel - Hydratatie en verzorging
Naast het goed poetsen bij droge mondklachten, complementeert de speciale mondspoeling de
volledige gebitsreiniging. Het geeft symptoomverlichting door de mond te hydrateren.
De overige bestanddelen zorgen voor bescherming van het tandglazuur en de zachte weefsels in de
mond.
Dentaid Xeros Mondspoelmiddel 500 ml
Actieve bestanddelen
Betaïne 1,33 % Bevochtigt de mondholte
Xylitol 3,30 % Remineralisatie van tandglazuur en antibacteriële werking
Allantoïne 0,10 % Reduceert irritaties en draagt bij aan regeneratie zachte weefsels
Natriumfluoride 226 ppm Bescherming tandglazuur
Overig
Bevat geen alcohol
Milde smaak
Ingebouwde buffer
Indicaties
Dentaid Xeros Mondspoelmiddel is geïndiceerd voor patiënten die een droge mond als dusdanig
ervaren en/of symptomen hebben die het gevolg zijn van een geringe productie van speeksel.
•
Directe symptoomverlichting van een droge mondgevoel
•
Stimuleert de speekselproductie
•
Remineraliseert het glazuur
•
Voorkomt slechte adem
Instructie voor gebruik
Spoel met 15 ml Dentaid Xeros Mondspoeling gedurende 30 seconden na iedere poetsbeurt (met
Dentaid Xeros Tandpasta). Aanbevolen is na het spoelen, een half uur niet te eten of drinken.
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Gebruik van Dentaid Xeros producten
Dentaid Xeros Tandpasta - Hydratatie en verzorging
Patiënten met een droge-mond-klachten zijn vatbaarder voor cariës, slechte adem en
tandvleesontstekingen. Het is voor deze patiëntencategorie van essentieel belang om na elke
maaltijd goed de tanden te poetsen. Dentaid Xeros Tandpasta heeft voor mensen met een droge
mond de juiste benodigdheden voor een goede mondgezondheid.
Dentaid Xeros Tandpasta 75 ml
Actieve bestanddelen
Betaine 4,00% Bevochtigt de mondholte
Xylitol 10,00% Remineralisatie van tandglazuur en antibacteriële werking
Allantoine 0,10 % Reduceert irritaties en draagt bij aan regeneratie zachte weefsels
Nat. Fluoride 1450 ppm Bescherming tandglazuur
Overig
Milde smaak
Ingebouwde buffer
Met minerale zouten
Indicatie
Dentaid Xeros Tandpasta is geïndiceerd voor patiënten die een droge mond als dusdanig ervaren en/
of symptomen hebben die het gevolg zijn van een geringe productie van speeksel.
Werking
•
Directe symptoomverlichting van een droge mondgevoel
•
Stimuleert de speekselaanmaak
•
Beschermt tegen cariës en remineraliseert het glazuur
•
Voorkomt slechte adem
Instructie voor gebruik
Aanbevolen is 2 à 3x maal daags te poetsen na de maaltijden. Plaats een hoeveelheid tandpasta ter
grootte van een erwt op de tandenborstel.
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Gebruik van Dentaid Xeros producten
Dentaid Xeros Mondspray - Stimulatie en verzorging
Dentaid Xeros is de ideale Mondspray om direct, gedurende de dag de speekselproductie te
stimuleren. De mondspray heeft een praktisch meeneemformaat en geeft op die momenten waar
nodig directe symptoomverlichting. De Spray stimuleert de speekselklieren met een prettige
appelsmaak.
Dentaid Xeros Mondspray 15 ml
Actieve bestanddelen
Xylitol 10,00% Remineralisatie van tandglazuur en antibacteriële werking
Appelsmaakstof 1,00% Natuurlijke stimulatie speekselklieren
Natriumfluoride 226 ppm Bescherming tandglazuur
Indicatie
De productlijn van Dentaid Xeros zorgt voor een goede mondgezondheid voor mensen met droge
mondsymptomen. De Mondspray geeft directe verlichting van de klachten.
Werking
•
Directe symptoomverlichting van een droge mondgevoel
•
Stimuleert de speekselaanmaak
•
Beschermt tegen cariës en remineraliseert het glazuur
•
Voorkomt slechte adem
Instructie voor gebruik
Spray 3 tot 4 x in de mond, op die momenten waar nodig.
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Dentaid Xeros Gel
Dentaid Xeros Gel 50 ml
Actieve bestanddelen
1,00% Betaïne Bevochtigt de mondholte
10,00% Xylitol Remineralisatie van tandglazuur en antibacteriële werking
0,05% Aloë Vera Verzorging van de zachte weefsels in de mondholte, verzacht irritaties
Natriumfluoride 15 ppm Bescherming van het tandglazuur
Indicatie
Xeros Gel is zeer geschikt voor een directe hydratatie en verzorging van de mondholte. Geschikt
voor gebruik op de dag maar zeker ook vlak voor het slapen gaan voor hydratatie gedurende de
nacht.
Compenseert direct het gebrek aan speeksel.
Bij patiënten die een zeer geringe speekselproductie hebben vormt de Xeros Gel de basis van de
behandeling. Daarbij verzacht Xeros Gel irritaties en verzorgt de zachte weefsels in de mond.
Ook zeer geschikt voor patiënten met een prothese die door een gebrek aan speeksel irritaties van
de mucosa hebben.
Werking
•
Directe verlichting van het droge-mondgevoel
•
Hydrateert de mondholte
•
Vermindert irritaties
•
Beschermt tegen cariës en remineraliseert het tandglazuur
•
Voorkomt slechte adem
Instructie voor gebruik
Een hoeveelheid Gel ter grootte van een erwt aanbrengen op de top van de wijsvinger.
De Gel vervolgens aanbrengen op de tong en goed verspreiden door de mondholte.
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