
* Førende tandlæger, medicinske eksperter, universiteter, forsikringsselskaber og en række sundhedsudbydere er gået sammen om Det Globale 
Mundsundhedsintiativ i bestræbelsen på, at flest mulige kan bevare deres naturlige tænder hele livet.

* * aMMP-8 PerioSafe®-teknologien blev udviklet i samarbejde mellem Helsinki Universitet og førende virksomheder indenfor tandpleje og medicin.
***  Vi opkræver kun materielle omkostninger - ikke vores service.

PerioSafe®
Check-Up

NAVN:

Ja tak, jeg vil gerne beskytte mine tænder og modtage 
min personlige analyse og forebyggelsesplan

Nej tak

Kære patient

Et af de vigtigste områder indenfor tandpleje er at beskytte dine tænder, så de holder hele livet. 

Med Det Globale Mundsundhedsintiativ*, som vores klinik er certificeret partner af, har vi implementeret innovativ teknologi, der 
giver os mulighed for at diagnosticere skjult inflammation i munden.

Om skjult inflammation:
• Det er ofte umuligt for tandlæger at opdage skjult inflammation, inden den har forårsaget synlige skader, da processen sker på 

molekylært niveau.
• Uopdaget skjult inflammation kan udvikle sig til parodontitis og forårsage tandtab.
• Mundens sundhed hænger sammen med kroppens sundhed, og inflammation i munden kan udløse kroniske sygdoms tilstande 

eller forværre eksisterende, som eksempelvis diabetes, leddegigt, hjerte-kredsløbssygdomme m.fl.

Vi kan hjælpe dig:
• Ud fra en simpel spytprøve kan vi diagnosticere skjult inflammation i munden.
• Vi yder personlig rådgivning om din mundsundhed.
• Ved regelmæssigt check-up, bliver du screenet for skjult 

inflammation i munden.

Om PerioSafe® spyttest**:
• Testen er fuldstændig smertefri og tager kun få minutter.
• Den udføres i forbindelse med dit tandeftersyn, og måler på et 

enzym i mundens immunsystem kaldet aMMP-8. Er dette enzym 
aktiveret, er der vævsnedbrydende processer i gang, og testen vil 
da være positiv.

• Sammen med klinikkens personale gennemgår du resultatet, og 
der udarbejdes en personlig forebyggelsesplan, som er tilpasset 
dit behov for tandpleje.

Få målt din orale sundhed her på klinikken for kun 275,- kr. ***

Afkryds nedenfor og aflevér til personalet.

Sund mund - Sund krop
Din personlige forebyggelsesplan

Dato Patientens underskrift

Perio
Prevention
Center
2018

®

✁

Aktiv parodontal degeneration

1 Sund tilstand for tandforankringen
2 Begyndende degeneration (APD) - ikke synligt 

(målbar i spyttet)
3 Mucositis/gingivitis
4 Paradontitis

1 2 3 4

Tøv ikke med at stille spørgsmål til vores kvalificerede personale på klinikken.


