NYHET!
GUM® SensiVital® - en ny unik lösning
för ILNINGAR I TÄNDERNA
Ger snabb och långvarig lindring vid känsliga tandhalsar1

Detta gör att dina patienter vill använda
GUM® SensiVital® hela livet!
GER SNABB & LÅNGVARIG LINDRING VID ILNINGAR I TÄNDERNA4
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VEM BERÖRS?
~ 42 % av alla vuxna1

BLOCKERAR

FÖRSEGLAR

VAD KÄNNETECKNAR
KÄNSLIGA TANDHALSAR?

LINDRAR

FÖRSTÄRKER

Kort, skarp smärta som svar på yttre stimuli
som kall/varm mat och dryck.

Bland yngre vuxna – känsliga
tandhalsar är ofta förknippat med
överdriven exponering för frätning
eller nötning.

VARFÖR DEN SKARPA
SMÄRTAN?
Små sprickor i emaljen eller tandkött som
dragit sig tillbaka exponerar dentinet - ett
känsligt område på tänderna, fyllt med mikroskopiska kanaler. Dentinet ligger precis ovanför
nervändarna som reagerar varje gång de
utsätts för yttre stimuli som kall/varm mat
och dryck.

Hos äldre vuxna – ilande
tänder är ofta förknippat med
tandköttsproblem.

• BLOCKERAR öppna små kanaler med hjälp
av hydroxyapatitpartiklar
• FÖRSEGLAR öppningen på de små kanalerna
med ytterligare ett skyddande lager av
copolymer
• FÖRSTÄRKER emaljen och exponerat
dentin genom att främja remineralisering
med hjälp av fluor och isomalt

MEST FREKVENTA
TRIGGERS3

%

Kyla

80

Luft

23

• LINDRAR nervändarna med kaliumnitrat

VARFÖR ÄR SCREENING OCH
HANTERING AV KÄNSLIGA
TANDHALSAR VIKTIGT?
Obehaget i samband med ilningar i tänderna
kan hämma allmän munhygien, vilket leder till:
• Ansamling av PLACK

Beröring

21

• Ökad risk för KARIES och ROTKARIES

Värme

13

• Ökad risk för PARODONTALA PROBLEM1.

Kostsyra

7

Endogensyra

1

Övrigt

6

Parodontal hälsa är viktig för systemisk
hälsa. Tandköttssjukdomar är en riskfaktor för diabetes, kranskärlssjukdom,
lungsjukdom och andra systemiska
sjukdomar.2

• HJÄLPER TILL ATT FÖREBYGGA
ROTKARIES och karies. Främjar
remineralisering med fluor och isomalt.
Med hesperidin, en naturlig ingrediens
som hjälper till att förebygga rotkaries.
• STÄRKER TANDKÖTTET med en
effektiv antiplacksubstans.
• Ger skonsam vård för att minska risken
för irritationer, allergiska reaktioner
och hjälper till att bevara en balanserad
munflora - fri från SLS, parabener,
alkohol, limonene och linalool.

Patienterna KÄNNER EFFEKTEN
och älskar känslan4
Patienterna anser att GUM® SensiVital® är
effektiv och har en god smak:
"mycket behaglig när det gäller att ge
frisk andedräkt, och den lindrar också min
överkänslighet helt och hållet".

88 %

skulle köpa tandkrämen och
83 % skulle rekommendera
den till en vän.

83 %

skulle köpa munsköljmedlet och
80 % skulle rekommendera det
till en vän.

EFFEKTIV SMÄRTLINDRING

LINDRAR

VAD TRIGGAR ILNINGAR I
TÄNDERNA?

SKYDDAR MUNNEN,
DAG EFTER DAG

HJÄLPER TILL ATT
FÖREBYGGA ROTKARIES
MED HESPERIDIN
Rotkaries associeras ofta med känsliga
tandhalsar.
Förekomst av rotkaries5-7: äldre vuxna (>65):
28 % - 38 % yngre vuxna (35-44): 11 % - 20 %.
Hesperidin är en naturlig aktiv ingrediens
som utvinns ur apelsinskal och som
hjälper till att förebygga rotkaries
genom att hämma nedbrytningen av
kollagen, en viktig beståndsdel i dentinet,
och därmed minska dess mineralförlust.

Ger snabb och långverkande
smärtlindring vid ilningar i
tänderna.
Fräsch pepparmintssmak

INGA

parabener
SLS
limonene
linalool
alkohol
nanopartiklar

KLINISKT TESTAD EFFEKT4
GUM® SensiVital® tandkräm LINDRAR SNABBT
ILNINGAR I TÄNDERNA - inom 3 dagars
användning 2 gånger per dag.

Ger långverkande smärtlindring vid ilningar i tänderna.
Fräsch pepparmintssmak

Lindringen av känsliga tandhalsar med
GUM® SensiVital® munskölj varar i upp till
12 TIMMAR efter användning.

›

IN VITRO-TEST VISAR 70 % BLOCKERING
efter endast 2 borstningar 5

INGA
OCH GARANTERAR EN
ANGENÄM UPPLEVELSE
Patienterna anser att GUM® SensiVital®
har en god4, uppfriskande pepparmintsmak
som motiverar dem att fortsätta använda
den längre.

parabener
SLS
limonene
linalool
alkohol
nanopartiklar

Säkerställer snabb och
långvarig lindring vid
ilningar i tänderna och
bidrar till att bevara en
god munhälsa

SensiVital®+

Vi anser att en hälsosam mun
är vägen till en sund kropp
GUM® hjälper dig att motivera patienter till
effektiv och noggrann tandvård varje dag

ILNINGAR I
TÄNDERNA?
TANDRKÄMEN GER
SNABB OCH LÅNGVARIG
LINDRING vid ilningar i
tänderna. Innehåller 1450
ppm fluor och god smak
EXTRA SKONSAM tand
borste med avsmalnande
borststrån för bättre rengöring över och under
tandköttskanten.

ENKEL OCH BEKVÄM
VÅRD - hemma eller på
språng.
Gör rent mellan tänderna
med en rad olika hjälpmedel från GUM®

MUNSKÖLJEN GER
EXTRA LÅNGVARIG
LINDRING vid ilningar
i tänderna. Innehåller
0.05% fluor och smakar
gott
Skölj morgon och kväll

Borsta morgon och kväll
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