
SUNDHED BEGYNDER I MUNDEN MED PERIOSAFE®

Bliv aMMP-8 testet i dag: 
Skjulte orale betændelser har stor 
 betydning for din krops sundhed

Bevar dine naturlige tænder og undgå den negative 
 påvirkning på kroppen, som orale betændelser kan for-
årsage. Med aMMP-8 spytprøve kan du med det samme 
- hos din tandlæge - få analyseret dine værdier, og lagt en 
plan for det videre forløb. Nemt, hurtigt og smertefrit. 



Fra munden til kredsløbet:
Orale betændelser er længe både 
smertefrie og usynlige

I mundhulen findes hundredvis af forskellige typer bakteri-
er. Langt de fleste er harmløse men hvis det afbalancerede 
økosystem ”mundflora” kommer i uligevægt, kan der opstå 
orale betændelser som tandkødsbetændelse og parodon-
titis. De er hver især ikke livstruende sygdomme, men hvis 
det ikke behandles, kan det medføre tandtab og udløse 
eller forværre eksisterende systemiske sygdomme, da kim 
og inflammatoriske signalstoffer kan nå ud i hele kroppen 
via blodbanen.

HJERTE-KREDSLØBSSYGDOMME
Nedsættelse af risiko for hjerteinfarkt og 
slagtilfælde.

LUNGESYGDOMME
Hyppigheden af anfald ved KOL aftager.

DIABETES
Understøttelse af immunsystemet og bedring 
af sårheling. Sænker kroppens insulinresistens

ENDOPROTESER OG RYGSØJLEIMPLANTATER
Bidrager til at undgå betændelsetilstande ved 
endoproteser  eller rygsøjleimplantater

REUMATISME
Sænker betændelsestilstanden i kroppen.

Effektiv forebyggelse og behandling af parondotitis’ 
indvirkning på systemiske sygdomme



VEDVARENDE STRESS
Aflastning af immunsystemet.

PAR, DER ØNSKER SIG BARN
Øger chancerne for befrugtning.

KVINDER
Aflastning i den hormonelle overgang.

KVINDER 45+
Nedsætter risikoen for osteoporose.

FRA 35 ÅR
Bevarer mundsundheden og de naturlige tænder.

IDRÆTS-/FITNESSUDØVERE
Bevarelse af præstationsevnen.



PerioSafe® har fokus på sund mund - sund krop

PerioSafe måler fra en spytprøve om der er igangværende 
vævsnedbrydende processer i din mund. Hvis testen viser 
2 streger er den positiv, hvilket betyder, at der, et sted i 
munden, udskilles et enzym kaldet aMMP-8. Graden af 
det udskilte enzym fortæller tandlægen noget om, hvor 
betydelig denne nedbrydning er.   

Testen aflæses elektronisk og bruges til at understøtte en 
eventuel behandling. Et positiv resultat er ikke nødvendig-
vis ensbetydende med, at man er syg, men bruges som en 
indikator for, at der er en ubalance, der kan udvikle sig til 
et egentligt problem - både for den tandmæssige sundhed, 
men også for den almene sundhed. 

Sammenhængen mellem tandsundhed og dens negative 
påvirkning på systemiske sygdomme er velkendt, og forsk-
ning viser en stadig større og større sammenhæng. 

PerioSafe® giver mulighed for at identificere problemer 
tidligt og derigennem forebygge parodontitis og reducere 
risikoen for følgevirkninger indenfor den almene sundhed.

PERIOSAFE® 
HVAD ER aMMP-8 ENZYMET?
Ved skjulte tandbelægninger,  

hvor kim har fæstnet sig,  
aktiverer kroppen aMMP-8  

enzymet, som et forsvar mod 
denne kim. 

PERIOSAFE® 
HVAD ER  PARODONTITIS:
Fjernes skjulte belægninger 

og kim på tænderne ikke regel-
mæssigt af en professionel, vil 

immun forsvaret kunne afstøde 
hele tanden ved at nedbryde 
foran kringen. Denne proces 

hedder parodontitis.



PerioSafe® aMMP-8 spytprøve 
giver dig svar med det samme

Spørg efter aMMP-8 spytprøve 

på klinikken

SÅDAN FORETAGES PRØVEN:

1. Munden skylles i rent vand, og spyttes ud efter 30 sek.
2. Munden skylles med en skylleopløsning i 30 sek., som 

spyttes tilbage i målebægeret.
3. Klinikpersonalet tager en prøve fra spyttet, og påfører 

det på PerioSafe® testen.
4. Efter 5 minutter kan testen aflæses visuelt.  

1 streg betyder et negativt resultat. 
2 streger betyder et positivt resultat.

5. Testen indsættes i en elektronisk læser, som efter få 
sekunder afmåler og printer en label med aMMP-8 
værdien.

6. Værdilabelen påføres på et udredningsskema, og en 
eventuel behandling aftales
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