
Найкращий 
вибір для 

кожного пацієнта
Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, а також лікарів  
та інших професійних медичних працівників.



• Схильність до виникнення гінгівіту
• Вагітність або менопауза
• Після лікування захворювань пародонта
• Захворювання на діабет
• Зниження імунітету
• Куріння
• Схильність до стресових станів

Вирішення проблем з яснами

Запобігання ГІНГІВІТУ Лікування ПАРОДОНТИТУ

Для щоденного 
використання

Щоденний догляд за яснами необхідний для того, щоб видалити 
зубний наліт, який викликає такі захворювання як гінгівіт та, в 
більш занедбаних випадках, пародонтит.

Захворювання ясен розвиваються за певних умов, тому необхідні 
профілактичні заходи в таких випадках:

Показання:

• Зменшення утворення зубного нальоту 
• Зменшення чутливості ясен 
• Захист та відновлення ясен
• Ремінералізація емалі

Рекомендується щоденно застосовувати зубну пасту та 
ополіскувач, що мають особливу формулу для підтримання 
здоров’я ясен, а також спеціальну зубну щітку, яка не 
пошкоджує їх.

• VITIS Gingival ополіскувач
500 мл
150 мл

30 мл

• VITIS Gingival зубна паста
100 мл

15 мл

• Зубна щітка VITIS Gingival
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Лікування ПАРОДОНТИТУ Захист від  рецидивів 
захворювань пародонтаПри наявному пародонтиті дуже важливо контролювати особливі 

бактерії, що викликають це захворювання:

В клініці
• Механічний контроль шляхом проведення стоматологічних 

процедур  для видалення бактеріального нальоту
• Пародонтальна хірургія
• Видалення зубних відкладень та вирівнювання поверхні 

кореня
В домашніх умовах

• Хімічний контроль з використанням активного антисептика 
сприяє успішності стоматологічних процедур та контролю за 
пародонтальними захворюваннями

Показання:

• Профілактика та захист від чутливості ясен
• До та після стоматологічного лікування
• Ефективна боротьба з зубним нальотом
• Для догляду за порожниною рота у випадках гострої 

чутливості зубів чи/та інших ситуаціях, що ускладнюють 
щоденну гігієну

Хлоргексидин
0.12%

Хлорид 
цетилпіридину

0.05%= +

• Perio-Aid 0,12% ополіскувач
   5 л  

500 мл
 150 мл

• Perio-Aid спрей
   50 мл

• Perio-Aid гель-паста
 75 мл

• Perio-Aid 0,12% міні-упаковка (саше):
 гель 7 мл, ополіскувач 15 мл

Короткий період: 
від 2 до 4 тижнів
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Лікування ПАРОДОНТИТУ Захист від  рецидивів 
захворювань пародонта

Після проведення лікування можливий рецидив хвороби, тому 
необхідний постійний контроль. Є ймовірність, що в ротовій 
порожнині ще залишаються особливі бактерії, кількість яких не 
повинна бути занадто високою.

Під час цього етапу варто проводити хімічний контроль за 
допомогою антисептика з низькою концентрацією активних речовин 
з метою запобігання рецидиву захворювань пародонта.

Показання:

• Профілактика та захист від чутливості ясен
• Після стоматологічного лікування
• Ефективна боротьба з зубним нальотом

Хлоргексидин
0.05%

Хлорид 
цетилпіридину

0.05%= +

• Perio-Aid Maintenance ополіскувач
 500 мл
 150 мл

Довготривалий 
період: до 6 місяців



Ясна

Проблеми з яснами?

- це одна з важливих структур порожнини 
рота, що виконує значимі функції 
в підтриманні зубів, при жуванні 
та в процесі мовлення.

Основною причиною проблем з яснами є 
скупчення бактерій на поверхні зубів та в 
приясенних ділянках.

 причини:
• Погана гігієна ротової                                   
  порожнини
• Генетична схильність
• Ослаблення імунітету
• Стрес
• Неналежна оклюзія
• Тютюн та/або алкоголь

симптоми:
• Запалення ясен
• Почервоніння ясен
• Кровоточивість ясен
• Рецесія ясен
• Рухливість зубів
• Неприємний запах з рота
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• Запалення та почервоніння ясен
• Кровоточивість ясен
• ЗВОРОТНИЙ

• Розвивається в результаті недолікованого гінгівіту
• Зумовлює втрату зубів
• Впливає на загальний стан здоров’я
• НЕЗВОРОТНИЙ

Здорові ясна мають блідо-рожевий колір та 
не кровоточать. Вони щільно прилягають 
до зуба і захищають кістку.

Гінгівіт є першим етапом захворювання 
ясен, він викликає запалення та почерво-
ніння  тканин, що підтримують зуб. У випад-

ку правильного лікування цей етап зворотний. Гінгівіт виникає 
у 40-60% населення.

Вражає 35% дорослого населення. Починається з гінгівіту, 
хоча не кожен гінгівіт викликає пародонтит. 
Пародонтит - це дегенеративне запальне захворювання, що 
спричиняється особливою бактерією, яка ушкоджує ясна та 
тканини, що підримують зуб. 
Цей етап незворотний.

ЗДОРОВІ ЯСНА

ГІНГІВІТ

ПАРОДОНТИТ

ЗДОРОВІ ЯСНА

ГІНГІВІТ

РАННІЙ ПАРОДОНТИТ
ПРОГРЕСУЮЧИЙ 

ПАРОДОНТИТХРОНІЧНИЙ ПАРОДОНТИТ


