De voordelen van het gebruik
van GENGIGEL®
• Bij gebruik volgens de
instructies beschermt

Gengigel® te gebruiken bij de behandeling van de

Gengigel® tegen

volgende aandoeningen:

tandvleesontsteking (gingivitis),

Gingivitis
Ontsteking van het tandvlees. De symptomen zijn onder andere;
zwelling, pijnlijk tandvlees, bloedend tandvlees en slechte adem.

ontsteking van het slijmvlies in
de mondholte (stomatitis) en
ontsteking van het weefsel dat
de tanden ondersteunt

•

•

GENGIGEL®
Een nieuw product ontwikkeld
voor tandvleesverzorging

Parodontitis
Hoofdoorzaak van tandverlies. Als gingivitis niet behandeld wordt,
ontwikkelt de aandoening verder tot parodontitis, waarbij de tanden
en kiezen los gaan zitten en kunnen uitvallen.

(parodontitis).

Aften
Open zweertjes in de mond. Kunnen variëren in grootte en in de tijd
die nodig is om te genezen. Kan erg pijnlijk zijn. Gaan na verloop van
tijd over, maar kunnen terugkomen.

Verbetert de resultaten van parodontale
behandeling.

Terugtrekkend tandvlees
Het tandvlees krimpt waardoor de wortel van tanden of kiezen bloot
komt te liggen. Hierdoor kan gevoeligheid ontstaan.

Verzorgt het tandvlees en

Algemene mondverzorging
Dient twee keer per dag plaats te vinden en bestaat uit het poetsen
van tanden en kiezen, het gebruik van interdentale borsteltjes, floss
of tandenstokers en spoelen met Gengigel® mondspoeling.

bevordert het natuurlijke
genezingsproces van gevoelig

Voor hoogwaardige
dagelijkse verzorging van
uw mond en tandvlees

Doorkomende tandjes
Voor baby's die last hebben van doorkomende tandjes..

Gengigel®
Een natuurlijke gel

tandvlees en mondslijmvlies

voor mond- en

dat vatbaar is voor ontsteking

tandvleesverzorging,
met hyaluronzuur.

en letsel, bijvoorbeeld na

Voor een actieve

extracties of

bescherming tegen

mondzweertjes.

tandvleesaandoeningen
en ter ondersteuning
leverbare verpakking
• Tube – 20 ml Gengigel® gel
• Fles – 150 ml Gengigel® mondspoeling
• Spray – 50 ml Gengigel® spray
• Tube – 15 ml Gengigel® baby

van de natuurlijke
genezing van
aangetast
mondweefsel.
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belangrijke informatie

GENGIGEL®

a) De diagnose

Na tandbederf is de meest voorkomende aandoening in
de mond een ontsteking van het tandvlees en het parodontium (wortelvlies – het weefsel dat de tanden
omgeeft en ondersteunt). De diagnose tandvleesaandoening wordt vaak niet in een vroeg stadium vastgesteld omdat er, in tegenstelling tot tandbederf, nog
geen kies- of andere pijn optreedt. Schattingen geven
aan dat wel 50% van de volwassenen in Nederland aan
een vorm van tandvleesontsteking lijdt, waarvan 10%
serieuze klachten heeft.

Waardoor ontstaan tandvleesproblemen?

Parodontitis

Gezond tandvlees

Tandvleesontsteking [parodontitis] is een ontsteking van
het tandvlees en tandbeen, veroorzaakt door plaque, een
plakkerig laagje van bacteriën dat aan de tanden blijft
kleven. Op de tanden ontstaat voortdurend plaque. Dit
kan zich ophopen als het niet door dagelijks poetsen
wordt verwijderd. De bacteriën in de plaque produceren
toxines, giftige stoffen die het tandvlees kunnen irriteren.
In het beginstadium van tandvleesontsteking, genaamd
gingivitis, kan het tandvlees gaan zwellen, rood worden
en makkelijk bloeden. Uiteindelijk zorgt de ontsteking
ervoor dat het weefsel zich van de tanden terugtrekt en
diepe holten vormt, die pockets genoemd worden.
Als dit niet behandeld wordt kan de aandoening ook het
tandbeen aantasten. In een later stadium van de aandoening, dan parodontitis genoemd, kan het tandbeen en
het zachte weefsel dat de tanden ondersteunt worden
aangetast. Hierdoor kunnen tanden en kiezen los komen
te zitten, ontstaan abcessen, vallen tanden uit of moeten
door de tandarts verwijderd worden.

De eerste waarschuwingssignalen
waarop u moet letten zijn:

Een nieuw product
in mondhygiëne
Gengigel® bevat hyaluronzuur – een

•

Rood-blauwe vlekken aan
de tandvleesranden

natuurlijke stof die voorkomt in het bindweefsel van het lichaam. Als het wordt aangebracht
op aangetast tandvlees gaat het de ontsteking

•

Rood en gezwollen tandvlees

•

Bloedend tandvlees

•

Onprettige smaak en slechte adem

tegen en stimuleert het de aanmaak van
gezond nieuw weefsel.
Verschillende klinische onderzoeken hebben
aangetoond dat Gengigel® het weefselherstel
versnelt en de ontsteking vermindert.
Regelmatig gebruik van Gengigel®, als gel of als
mondspoeling, in combinatie met regelmatig en

•

Gevoeligheid van sommige tanden
voor koude en warmte

grondig poetsen van het gebit zorgt voor het
behoud van gezond tandvlees.
Dit geldt zeker voor rokers, mensen met
diabetes, zwangere vrouwen en
mensen, bij wie tandvleesproble-

b) De oplossing
Wat kunt u doen om deze problemen te
voorkomen:

men gemiddeld meer voorkomen.
Gengigel® kent geen bijwerkingen of contra-indicaties, het
is dus veilig voor
zwangere vrouwen,

•

Dagelijks grondig reinigen en poetsen tussen de
tanden, naast het normale tandenpoetsen

mensen met
diabetes en is
geschikt voor

•

Geregeld verwijderen van plaque en tandsteen
door de tandarts of mondhygiënist

•

Regelmatig en gericht aanbrengen van Gengigel®
op het geïrriteerde tandvlees waar het gevoelig is
voor ontsteking en letsel

Gengigel® is ontwikkeld om u in een vroeg stadium
te helpen bij het tegengaan en voorkomen van tandvleesaandoeningen.

jonge kinderen.

