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ISNINGER I
TÆNDERNE?
Kulde og varme kan
forårsage smerter i
tænderne.
Men der er hjælp at hente.

Forsøger du at undgå kuldeeller varmepåvirkninger,
er det nok fordi du lider af
isninger i tænderne.

Hvorfor
den skarpe
smerte?
Det hele afhænger af
dentinen i tænderne,
som er et følsomt
område, der er fyldt med
små fine nervekanaler
(tubuli), som ligger
i forbindelse med
hovednerven (pulpa).
Dentinen er beskyttet af emaljen
og tandkødet, men er emaljen
beskadiget eller har tandkødet
trukket sig tilbage, kan det medføre
stærke smerter, når man indtager
kolde drikke- og fødevarer.

Hvorfor er dentinen blottet?
Emaljen kan blive beskadiget af:
• Forbrug af tandblegemidler
• Overdrevet forbrug af læskedrikke eller
frugtsaft
• Overdreven tandbørstning
• Tænderskæren
Tandkødet trækker sig tilbage, når plakbakterier angriber tandkødet. Dette kan også opstå
ved for hård tandbørstning.

Tilbagetrukket tandkød
Ødelagt emalje & eksponerede
nervekanaler
Blottede nerver

VISTE DU?
Dentinen indeholder mange bittesmå
nervekanaler.
Der er 8 x flere nerveender i antal
og de er 2 x større i diameter end i
ikke følsomme tænder.

8X
2X

FLERE
NERVEKANALER
STØRRE I
DIAMETER

Absi EG, Addy M, Adams D. Dentine hypersensitivity. A study
of the patency of dentinal tubules in sensitive and nonsensitive cervical dentine. J Clin Periodontol. 1987;14(5):280-4.

GUM® SensiVital®+
BESKYTTER OG FORSTÆRKER
dentinen og emaljen OG nedsætter følsomhed i tandnerverne.
Blokerer og forsegler de små
nervekanaler der findes i dentinen.
Forstærker tændernes overflade
ved remineralisering af emaljen og
den blottede dentin.
Nedsætter følsomheden i nervekanalerne, der er årsagen til dine smerter.
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BLOKERER

FORSEGLER

LINDRER

FORSTÆRKER

tandpasta
NÆNSOM PLEJE TIL DINE
TÆNDER & DIN MUNDSUNDHED.
Forebygger karies og rodkaries.
• En unik kombination af fluor, isomalt og
hesperidin (udvundet af appelsinskal)
i tandpastaen.
• Understøtter sundt tandkød ved hjælp
af en antiplaksubstans.
• Giver en skånsom pleje ved at reducere
risikoen for irritationer og allergiske
reaktioner. Produkterne indeholder
ingen stærke ingredienser, men hjælper
med til at bevare en
sund og balanceret
mundflora.

Giver dig følelsen af
EN REN, FRISK MUND
og en mild behagelig
pebermyntesmag

Med GUM® SensiVital®+,
mærker du en HURTIG &
MARKANT BEDRING.

70%

86%

70% af de personer
der testede tandpastaen, mærkede
en øjeblikkelig
lindring af isninger
i tænderne.

86% af personerne
der testede mundskyl,
mærkede en langvarig lindring af
isninger i tænderne.

80%

Mere end 80% af de
personer, der testede GUM®
SensiVital®+ tandpasta eller
mundskyl, sagde at de ville
anbefale det til en ven.

GUM® SensiVital®+ er klinisk
testet.1

Langvarig effekt på
sensitive tænder

1. Internal report. Inovapotek clinical
investigation. 28 days of twice daily
use. 12.2017.

Sikrer dig en hurtig
og langvarig lindring
af isninger i tænderne
og en god mundhygiejne.

Giv dine følsomme tænder den behandling
der sikrer at de forbliver sunde.

3 gode råd!
Børst og rens dine tandmellemrum og
anvend mundskyl 2 gange om dagen.

1

BØRST med GUM® SensiVital®
tandbørste og brug
GUM® SensiVital®+ tandpasta.
Effektiv og langvarig
lindring af isninger.1

2

Skånsom plakfjernelse mellem
tænderne og ved tandkødskanten med GUM® SoftPicks®
eller GUM® tandtråd.
Nem og behagelig pleje
- hjemme eller på farten, for
at fjerne plak og madrester.

3

Skyl med GUM® SensiVital®+
– gør det lettere at nå de svært
fremkommelige følsomme
områder.
Langvarig virkning.1

MERE PLAKFJERNELSE NÅR DU RENSER
MELLEMRUM.*
TANDBØRSTE OG
MELLEMRUMSBØRSTER

KUN TANDBØRSTE

60%

85%

* The Japanese Journal of Conservative Dentistry 48 (2): 272-277, 2005.

1. Internal report. Inovapotek clinical investigation. 28 days of twice daily use. 12.2017.

HVAD MERE
KAN JEG GØRE?
UNDGÅ FLERE SKADER PÅ DIN
EMALJE
Undgå syreholdige føde - og
drikkevarer og tag en pause fra
tandblegningsprodukter.
Hvis du skærer eller presser tænder,
bør du tale med din tandlæge, da det
kan ødelægge din emalje.

AT PLEJE DIN MUND ER LIGE SÅ
VIGTIGT SOM AT PLEJE DIN KROP.
Isninger i tænderne er ofte forbundet
med tilbagetrukket tandkød. Bed din
tandlæge om at efterse din mund og
dine tænder. Studier viser, at sundere
tænder er godt for dit helbred
generelt, og forebygger alvorlige
lidelser, som fx hjertekarsygdomme.

