®

CHLOORHEXIDINE 0,12%
+ CPC 0,05%

VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN
MAXIMALE EFFECTIVITEIT

INTENSIVE CARE
CHLOORHEXIDINE 0,12% + CPC 0,05%
Voor een intensieve ondersteuning

PERIO•AID INTENSIVE CARE
MONDSPOELMIDDEL
• CHX 0,12% + CPC 0,05%
• Zonder alcohol
Toepassing:
• Voor een superieure ondersteuning waarbij een maximaal effect op
verbetering van de conditie van het tandvlees vereist is
• Voor een sterke ondersteuning van de mondhygiëne
• Voor en na tandheelkundige zorg
• Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is

PERIO•AID INTENSIVE CARE MONDSPRAY
• CHX 0,12% + CPC 0,05%
• Zonder alcohol
Toepassing:
• Geschikt voor lokale toepassing of wanneer spoelen met CHX
niet mogelijk is
• Ter ondersteuning van de mondhygiëne
• Voor en na tandheelkundige zorg
• Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is

PERIO•AID INTENSIVE CARE GEL-TANDPASTA
•
•
•
•

CHX 0,12%
RDA-waarde = 3
Bevat géén anionische bestanddelen
Zonder Natriumlaurylsulfaat

Toepassing:
• Geschikt voor kortdurend én langdurig gebruik als tandpasta en/
of in combinatie met (Interprox) interdentaal ragers
• Ter ondersteuning van de mondhygiëne
• Voor verbetering van de conditie van het tandvlees
• Na tandheelkundige zorg
• In combinatie met spoelen met Perio•Aid Mondspoelmiddel

PERIO•AID INTENSIVE CARE
MONDSPOELMIDDEL
PROFESSIONAL USE
• CHX 0,12% + CPC 0,05%
• Zonder alcohol
• 5 liter verpakking voor professioneel gebruik
Toepassing:
• Voorafgaand aan tandheelkundige zorg
• In combinatie met ultrasoon reinigen
• Voor een sterke reductie van de biofilm

Tip: Adviseer tijdens het gebruik van
Chloorhexidine producten Vitis Whitening
Tandpasta ter voorkoming van eventuele
aanslag.

ACTIVE CONTROL
CHLOORHEXIDINE 0,05% + CPC 0,05%
Voor een langdurige ondersteuning

PERIO.AID ACTIVE CONTROL
MONDSPOELMIDDEL
• CHX 0,05% + CPC 0,05%
• Zonder alcohol
Toepassing:
• Voor een langdurige ondersteuning van de mondhygiëne
met een laag percentage Chloorhexidine
• Voor een algehele verbetering van de conditie van het tandvlees
• Na tandheelkundige behandelingen
• Wanneer (goed) poetsen niet mogelijk is
• Bij systemisch gecompromitteerde situaties

Perio•Aid Active Control is zeer geschikt voor indicaties waarbij
een langdurige ondersteuning van de mondhygiëne met een laag
percentage chloorhexidine wenselijk is. O.a. bij een verlengde
ondersteuning na parodontale zorg, bij medisch gecompromitteerde
situaties waarbij tevens een adequate tandheelkundige zorg zeer
belangrijk is of wanneer goed poetsen lastig is, biedt Perio•Aid Active
Control een ondersteuning met Chloorhexidine specifiek afgestemd op
deze indicaties.

PERIO·AID combineert optimale effectiviteit
met maximale patiëntvriendelijkheid
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MAXIMALE EFFECTIVITEIT

•
•
•
•
•
•

Mild in de mond
pH-waarde > 6
Aangenaam van smaak
Zonder alcohol
Wetenschappelijke basis
Maximale penetratie in de
orale biofilm
• Producten voor tijdelijk
én langdurig gebruik
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CHLOORHEXIDINE 0,05%
+ CPC 0,05%

VERSCHILLENDE OPLOSSINGEN
MAXIMALE EFFECTIVITEIT

