NYHED!
GUM® SensiVital®+ - en ny unik løsning
mod ISNINGER I TÆNDERNE.
Giver hurtig og langvarig lindring1

Derfoe skal dine patienter vælge
GUM® SensiVital®+!
GIVER HURTIG & LANGVARIG LINDRING
MOD ISNINGER I TÆNDERNE4

DOBBELT
VIRKNING

HVEM ER BERØRT?
~ 42 % af voksne1

BLOKERER

Hos yngre voksne – er følsomhed/
isninger ofte resultatet af erosion eller
slid.

Hos ældre voksne – er følsomhed/
isninger ofte reslutatet af langvarig
slid eller parodontale problemer.

LINDRER

FORSTÆRKER

En kort, skarp smerte som reaktion på eksterne
stimuli som f.eks. kolde/varme mad- og
drikkevarer.

HVORFOR DEN SKARPE
SMERTE?

• BLOKERER åbne rodkanaler ved hjælp af
hydroxyapatitpartikler

Små revner i emaljen eller vigende tandkød
eksponerer dentinen – et følsomt område omkring
tænderne, der er fyldt med små nervekanaler.
Dentinen ligger oven på nerveenderne, og kan
reagere hver gang de udsættes for en ekstern
udløsningsmekanisme, som f.eks. kolde/varme
mad- og drikkevarer.

• FORSEGLER de åbne rodkanaler med
endnu et beskyttende lag af copolymer
• FORSTÆRKER emaljen og blotlagt dentin
ved at fremme remineralisering ved hjælp
af fluor og isomalt

• LINDRER nerveenderne med kaliumnitrat

DE HYPPIGSTE UDLØSNINGSMEKANISMER3
%

Kulde

80

Luft

23

HVORFOR ER SCREENING OG
HÅNDTERING AF FØLSOMHED/
ISNINGER SÅ VIGTIG?
Ubehaget forbundet med følsomme tandhalse kan
hæmme den generelle mundhygiejne, hvilket kan
medføre:
• en akkumulering af PLAK

Berøring

21

Varme

13

Kostsyre

7

Endogenesyre

1

Andet

6

• UNDERSTØTTER SUNDT TANDKØD
med et effektivt antiplaksubstans.
• Giver en skånsom pleje ved at reducere
risikoen for irritationer, allergiske
reaktioner og er med til at bevare
en mundflora i balance - fri fra SLS,
parabener, alkohol, limonene og linalool.

Patienter FØLER VIRKNINGEN
og mærker markant bedring4
Patienter vurderer, at GUM® SensiVital®+ er
effektiv og har en behagelig smag
" utrolig behagelig og giver frisk ånde;
den lindrer også fuldstændigt min
hypersensitivitet"

88 %

83 %

ville købe TP, og 83 % ville
anbefale produktet til en ven

ville købe MS, og 80 % ville
anbefale produktet til en ven

EFFEKTIV SMERTELINDRING

LINDRER

HVAD KAN FORÅRSAGE
ISNINGER I TÆNDERNE?

• MEDVIRKER TIL AT FOREBYGGE
RODCARIES og caries. Fremmer
remineralisering med fluor og isomalt.
Med hesperidin, en naturlig ingrediens,
der medvirker til at forebygge rodcaries.

FORSEGLER

HVAD KARAKTERISERER
FØLSOMHED/ISNINGER?

BESKYTTER MUNDEN,
DAG EFTER DAG

• en FORØGET RISIKO for CARIES og RODCARIES
• en FORØGET RISIKO for PARODONTALE
PROBLEMER1.

Parodontal sundhed er vigtig for den
systemiske sundhed. Tandkødssygdom er
en risiko for diabetes, koronar hjertesygdom,
lungesygdom og andre systemiske sygdome.2

MEDVIRKER TIL AT
FOREBYGGE RODCARIES
MED HESPERIDIN
Rodcaries forbindes ofte med
tandfølsomhed.
Prævalens af rodcaries6-8:
ældre voksne (>65): 28 % - 38 %
yngre voksne (35-44): 11 % - 20 %.
Hesperidin er en naturlig aktiv ingrediens,
som udvindes af appelsinskal, og som
medvirker til at forebygge rodcaries
ved at hæmme nedbrydning af collagen,
en vigtig bestanddel af dentinen, og dermed minske demineralisering.

KLINISK TESTET EFFEKT4
GUM® SensiVital®+ tandpasta LINDRER
HURTIGT ISNINGER I TÆNDERNE - inden for
3 dages brug 2 gange om dagen.
Lindring af følsomme tandhalse med GUM®
SensiVital®+ mundskyl virker i op til 12 TIMER
efter brug.

›

IN VITRO-TEST VISER EN TILLUKNING PÅ
70 % efter kun to børstninger5

ENESTÅENDE
SKÅNSOM

FRI
FOR

parabener
SLS
limonene
linalool
alkohol
nanopartikler

Giver sensitive tænder
langvarig lindring takket
være kaliumnitrat;
også med fluor, isomalt
og et skræddersyet
antiplaksystem.

FRI
FOR
SIKRER EN BEHAGELIG
PLEJEOPLEVELSE
Patienter vurderer, at GUM® SensiVital® +
har en behagelig4, forfriskende pebermyntesmag, der motiverer dem til at fortsætte
anvendelse.

parabener
SLS
limonene
linalool
alkohol
nanopartikler

Hurtig og vedvarende lindring.
Vær med til at bevare dine
patienters orale sundhed!

SensiVital®+

Vi mener, at en sund mund
er vejen til en sundere krop
GUM® hjælper dig med at motivere patienter til
at opnå gode resultater.

1

2

HURTIG OG LANGVARIG
LINDRING af tandsensibilitet.
EKSTRA SKÅNSOM
tandbørste med koniske børster
til bedre rengøring over og
under tandkødsranden.

3

NEM OG BEHAGELIG
PLEJE - derhjemme eller
på farten.

ISNINGER I
TÆNDERNE?

Giver ekstra
LANGVARIG LINDRING.
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www.sunstarGUM.com/SensiVital+
#JustSensitiveTeeth

GUM® SensiVital®+
giver hurtig og langvarig
smertelindring!
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