
meridol ® PARODONT EXPERT–
KIFEJEZETTEN  
A FOGÁGGYULLADÁSRA 
HAJLAMOSAK RÉSZÉRE 
KIFEJLESZTVE

PERIODONTIS-
FOGÁGYGYULLADÁS?
ÉLJEN A meridol ® ADTA 
ELŐNYÖKKEL

Próbálja ki az új meridol ® 
PARODOT EXPERT 
fogkrémet, amit kifejezetten 
a fogágygyulladásra 
hajlamosaknak 
fejlesztettek ki

ÚJ    meridol ® PARODONT EXPERT fogkrém 

Az előrehaladt ínyproblémákkal (beleértve a fogágygyulladást) 
küzdőknek kifejlesztve 

meridol ® szájvíz: 

Egyedülálló 
kettős hatóanyag 
kombinációja azonnali 
és hosszan tartó 
baktérium ellenes 
védelmet biztosít

Konzultáljon fogorvosával, miként védi meg  
leghatékonyabban a meridol ® a fogínyét.

* a meridol ® fogkémhez viszonyítva

HOZZA KI A MAXIMUMOT 
A NAPI SZÁJÁPOLÁSÁBÓL AZZAL,
HOGY NÖVELI ÍNYÉNEK 
ELLENÁLLÓKÉPESSÉGÉT 
A GYULLADÁSSAL SZEMBEN 

Klinikailag igazolt formula

Magasabb* koncentrációban tartalmaz 
antibakteriális összetevőket, amelyek 
megnövelik az íny ellenállását  
a fogágygyulladással szemben

Közvetett gyulladáscsökkentő hatása 
elősegíti az íny természetes gyógyulását



PERIODONTITIS.-
FOGÁGYGYULLADÁS –
A TÉNYEK

MIT TUD TENNI 
A PERIODONTITIS 
ELLEN?

3 ALAP LÉPÉS AZ ÍNY 
EGÉSZSÉGÉNEK 
MEGŐRZÉSÉRE

az íny és a fog tartó szöveteinek (periodoncium) gyulladása,amit  
a foglepedékben levő baktériumok okoznak-ez a szájban levő egyik 
leggyakoribb betegség. 

Ígygyulladással kezdődik, leggyakoribb tünete a fogmosáskor 
jelentkező ínyvérzés. Kezdetben nem tűnik súlyosnak, de a kezeletlen 
gyulladás tovább terjedhet és csontveszteséghez, majd a fog 
elvesztéséhez vezethet.

Ha parodontitissel diagnosztizálták, személyre szabott kezelési 
tervet kap, hogy megállítsák a gyulladás továbbterjedését,  
és a fogak elvesztését. 

Hogyan ismerheti fel az ínygyulladást és a periodontitist?

A periodontitist a foglepedék baktériumai okozzák. 
A visszatérő fogágygyulladást megelőzheti az alapos 
szájápolással és a rendszeres fogászati ellenőrzéssel.  
Még ha nem is könnyű beépíteni a mindennapi rutinba,  
látni fogja ínyének állapotán a pozitív hatást.

Kérdezze meg fogorvosát, hogyan javíthatja a mindennapi 
szájápolás hatékonyságát. Segíteni fognak az optimális 
szájápolási szokások kialakításában, mint a

fogmosási technika 
a fogselyem vagy más fogköztisztító használata  
az antibakteriális készítmények mindennapi használata  
rendszeres fogkőeltávolítás

1. Tisztítsa meg a fogközöket fogselyemmel vagy interdentális 
kefével, hogy eltávolítsa a lepedéket és az ételmaradékot 
a fogak közül.

2. Naponta 2-3-szor mosson fogat 2 percig baktérium 
ellenes összetevőket tartalmazó fogkrémmel és lágy szálú 
fogkefével. Győződjön meg arról, hogy megtisztította az 
ínyszegélyt, ahol a lepedék felgyülemlik. Köpje ki  
a fogkrémet, de száját ne öblítse ki vízzel.

3. Használjon meridol szájvizet is, nem a fogmosást követően, 
hanem más időpontban. 

Egészséges íny 

Világos rózsaszín színű 
Feszesen tapad a foghoz 
Nem vérzik

Ínygyulladás 

Vörös és duzzadt 
Fogmosáskor vagy 
fogselymezéskor vérzik

Periodontitis-fogágygyulladás

Visszafordíthatatlan ínygyulladás 
Krónikus gyulladás
Ínyvisszahúzódás, a fogak 
meglazulhatnak 

Lepedék

Gyulladás

Íny

Fogzománc

Íny

Lepedék és fogkő

Ínyvisszahúzódás
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A periodontitis


