
LASTING PROTECTION

Effektivt mod mundtørhed

Den høje viskositet i hyaluronsyren danner en barrierefilm 
på overfladen af slimhinden, som stimulerer afgivelsen af 
spyt og forlænger væskebalancen. Barrierefilmen beskytter 
oversensitive eller eksponerede nerveender og kan give en 
lindrende virkning. 

HyaSept® kan anvendes op til 3 gange dagligt uden nogen 
tidsbegrænsning og har ingen registrede bivirkninger.

Mundskyl baseret på hyaluronsyre til daglig profylakse
til behandling og forebyggelse af parodontitis, 
peri-implantitis og mundtørhed eller anvendt 
postoperativt.

Mundskyl uden klorhexidin eller triclosan

I HyaSept® (produceret i Tyskland) er den aktive  ingrediens 
hyaluronsyre, der er udvundet fra bakterier ved 
 fermentering. Dette giver en ren non-animalsk hyaluronsyre, 
som accepteres i kroppen uden fremmedlegme reaktion. 

Er helingsfremmende

Hyaluronsyre er en af hovedkomponenterne i den ekstra-
cellulære matrix og bidrager til inflammationsrespons til 
celleproliferation og migration, herunder genepiteliserings-
processer og understøttelse af angiogenese. 

Er bakteriostatisk - ikke baktericid

Hyaluronsyre er bakteriostatisk og er i stand til at hæmme 
væksten og delingen af bakterier fremfor at virke baktericid. 
Hyaluronsyre kan derfor anvendes dagligt.

Bredspektret antimikrobiel virkning inklusive multiresistente bakterier. 

Mundskyl anno 2021:
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Gør profylakse med hyaluronsyre til en naturlig del 
af patientens profylakse-plan til hjemmebrug.

Anvendes postoperativt

Kombinationen af bakteriehæmmende og helingsfremmende 
karakteristika gør HyaSept® til det oplagte valg efter  kirurgiske 
indgreb, hvor behovet for at få heling og angiogenese 
 stimulereret netop er en afgørende parameter.  

Kombineres med PerioSafe® tandpasta

Den optimale beskyttelse, for at holde dannelse af biofilm på 
et minimum, opnås ved at kombinere PerioSafe® tandpasta 
med MicroSilver™ BG og HyaSept® mundskyl. De kan begge 
anvendes dagligt. 

Som led i Perio behandling i kombination 
med Hyadent™ BG

Hyaluronsyre anvendes i dag til kirurgisk periodontal be-
handling. Ved at benytte Hyadent™ BG, som er produceret 
af samme producent som HyaSept®, opnåes en langvarig 
udnyttelse af hyaluronsyrens effekt.

Hyadent™ BG er en cross-linked hyaluronsyre, der kommer i 
ampuller af 1,2 ml. Den nedbrydes langsomt og har forskel-
lige positive biologiske virkninger på menneskelige palatale  
og gingivale fibroblaster, som er involveret i regenerering af 
blødtvæv i forbindelse med kirurgiske  
periodontale behandlinger. 

Læs om hyadent™ BG på puredent.dk

PerioSafe® tandpasta med MicroSilver™ BG

HyaSept®
Er sødet med xylitol 

og kan bruges af
diabetikere
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Ref Produkt Volume Klinikpris

hya01 HyaSept® mundskyl, 1 stk. 250 ml

hya10 HyaSept® mundskyl, 10 stk. 250 ml

Se priser og produkter i Puredents webshop:  scan QR koden eller besøg 
www.puredent.dk/shop


