Gengigel
Productinformatie
Gengigel, Een natuurlijke gel voor mond- en tandvleesverzorging met hyaluronzuur. Voor een actieve
bescherming tegen tandvleesaandoeningen en ter ondersteuning van de natuurlijke genezing van
ontstoken en beschadigd weefsel in de mond.
Na tandbederf is de meest voorkomende aandoening in de mond een ontsteking van het tandvlees
en het paradontium (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 aandat wel 50% van de
volwassenen in Nederland aan een vorm van tandvleesontsteking lijdt, maar slechts 10% heeft
serieuze klachten.
Wat is Gengigel® voor een product?
Gengigel® is een innovatief gepatenteerd biotechnologisch geproduceerd medisch middel - klasse 2A, dat
0,2% hyaluronzuur bevat met een hoog moleculair gewicht.
De diagnose
De eerste waarschuwingssignalen waarop u moet letten zijn:
- Rood-blauwe vlekken aan de tandvleesranden
- Rood en gezwollen tandvlees
- Bloedend tandvlees
- Onprettige smaak en slechte adem
- Gevoeligheid van sommige tanden voor koude en warmte
De oplossing
Wat kunt u doen om deze problemen te voorkomen:
- Dagelijks grondig reinigen en poetsen tussen de tanden, naast het normale
tandenpoetsen
- 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 onsteking en letsel.
Gengigel is ontwikkeld om u in een vroeg stadium te helpen bij het tegengaan en voorkomen van
tandvleesaandoeningen.
Een nieuw product in mondhygiëne
Gengigel bevat hyaluronzuur - een natuurlijke stof die voorkomt in het bindweefsel van het lichaam. Als het
wordt aangebracht op aangetast tandvlees gaat het de ontsteking 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 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
tandvleesproblemen gemiddeld meer voorkomen.
De voordelen van het gebruik van Gengigel
- Bij gebruik volgens de instructies beschermt Gengigel tegen tandvleesontsteking
(gingivitis), ontsteking van het slijmvlies in de mondholte (stomatitis) en ontsteking
van het weefsel dat de tanden ondersteunt (parodontitis).
- Verbetert de resultaten van parodontale behandeling.
- Verzorgt het tandvlees en bevordert het natuurlijke genezingsproces van gevoelig
tandvlees en mondslijmvlies dat vatbaar is voor ontsteking en letsel, bijvoorbeeld na gebitsextracties.

Gengigel
Gengigel, een nieuw product ontwikkeld voor tandvleesverzorging.
Gengigel wordt gebruikt bij de behandeling van de volgende klachten:
Gingivitis: Ontsteking van het tandvlees. De symptomen zijn onder andere: zwelling, pijnlijk tandvlees,
bloedend tandvlees en slechte adem.
Paradontitis: Hoofdoorzaak van tandverlies. Als gingivitis niet behandeld wordt, ontwikkeld de aandoening
verder tot parodontitis, waarbij de tanden en kiezen los gaan zitten en kunnen uitvallen.
Lichen Planus: Eczeem in de mond. Kan erg pijnlijk en moeilijk te behandelen zijn.
Mondzweertjes: Open zweertjes in de mond. Kunnen variëren in grootte en in de tijd die nodig is om te
genezen. Kan erg pijlijk zijn. Gaan na verloop van tijd over, maar kunnen terugkomen.
Terugtrekkend tandvlees: Het tandvlees krimpt waardoor de wortel van tanden of kiezen bloot komt te
liggen. Hierdoor kan gevoeligheid ontstaan.

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.
Bij verwondingen van het mondweefsel veroorzaakt door een chirurgische ingreep, het trekken van tanden
of kiezen, het aanbrengen van implantaten.
Gengigel® kan ook gebruikt worden in het geval ontstekingsremmers niet gebruikt kunnen worden.

Heeft Gengigel® bijwerkingen?
Gengigel® is buitengewoon veilig. Er zijn geen contra-indicaties of bijwerkingen en het kan zonder beperking
gebruikt worden. Ook door kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het is ook geschikt voor diabetici, daar
door de toevoeging van xylitol als natuurlijke zoetstof geen significante schommelingen in de
bloedsuikerspiegel veroorzaakt worden.

Kan Gengigel® met andere geneesmiddelen gebruikt worden?
Er is geen interactie bekend met andere medicatie, zodat het gebruik tijdens specifieke behandelingen
bijvoorbeeld met antibiotica veilig wordt geacht.

In welke samenstelling is Gengigel® te verkrijgen en hoe dient het gebruikt te worden?
A. Als gel in een tube van 20 ml.
Men brengt een laagje gel aan op het tandvlees en wrijft dit zachtjes in voor een goede verdeling over het
slijmvliesoppervlak. Dit herhaalt men 3 tot 4 keer per dag gedurende 3 tot 4 weken of zolang tot alle
symptomen verdwenen zijn.
B. Als mondspoelmiddel in een flesje van 150 ml.
Het verdient aanbeveling om 3 keer per dag zorgvuldig te spoelen met een dosering van 10 ml (één
maatdopje) gedurende 3 à 4 weken tot alle symptomen zijn verdwenen. Gengigel® mondspoelmiddel leent
zich uitstekend als onderdeel van een lange termijnaanpak van mondhygiëne voor het onderhoud van
gezond tandvlees en mondweefsel. Bij dagelijks gebruik is men verzekerd van een langdurige frisse mond.
C. Als spray in een sproeiflesje van 50 ml. Speciaal bedoeld voor de moeilijk toegankelijke plaatsen in de
mond en voor dagelijks gebruik. 1 à 2 keer sprayen op het ontstoken of gewonde weefsel. Elk pufje
garandeert een homogene en constante verspreiding van de vloeistof op het mondoppervlak.

Gengigel
Gengigel® Baby
Het doorkomen van de eerste tandjes is voor veel baby’s een vervelende gebeurtenis die pijn en ongemak
veroorzaakt. Deze problemen zijn goed te voorkomen met de recente beschikbaarheid van het product
Gengigel® Baby. Naast de verzachting van de pijn zorgt dit nieuwe middel eveneens voor een versnelde
genezing van het geïrriteerde tandvlees van de baby. Doorkomende tandjes bij baby’s kunnen vervelende
bijverschijnselen teweegbrengen, zoals koorts, oorpijn en diarree. Maar ook wordt de baby rusteloos en
huilerig. Deze klachten kunnen verdwijnen door het gebruik van Gengigel® Baby.
Gengigel® Baby is afgeleid van Gengigel® Prof, een middel dat door de professionele zorgverlener o.a.
wordt toegepast na het trekken van kiezen en/of tanden, plaatsen van implantaten, pocketbehandelingen.
Gengigel® Baby is absoluut veilig, kent geen bijwerkingen, bevat geen suiker of alcohol en heeft een voor de
baby aangename smaak. Het is eenvoudig toe te dienen door de gel met een droge vinger op het tandvlees
aan te brengen en voorzichtig in te masseren. De samenstelling van de gel is dusdanig dat een goede
hechting aan het tandvlees plaatsvindt.
Gengigel® Baby is een vrij verkrijgbaar medisch middel met als werkzame stof biotechnologisch
hyaluronzuur. Gengigel® Baby heeft een op de baby aangepaste sterkte hyaluronzuur van slechts 0,2%.
Hyaluronzuur is actief bij weefselherstel na weefselbeschadiging. Het is een natuurlijk voorkomend
bestanddeel – een van de basisstoffen van het bindweefsel – dat vooral geconcentreerd voorkomt in het
tandvleesslijmvlies, waar het zorgt voor herstel van het tere weefsel.
Gengigel® is een gepatenteerd product van Ricerfarma – Milan-Italy.

