
Захищає ясна від дії
зовнішніх агресивних факторів

0.20% Хлоргексидину – Гіалуронова кислота – Пантенол
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БІОАДГЕЗИВНІСТЬ

DENTAID technology hyaluronrepair® (технологія 
ДЕНТЕЙД гіалуронріпеар) – інноваційна технологія, що 
базується на використанні гіалуронової кислоти, яка є 
природним компонентом тканин слизової оболонки 
ротової порожнини. Це дозволяє формувати захисний 
шар, що захищає ясна від дії зовнішніх агресивних 
факторів.
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використання хлоргексидину 

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ

ПІД ЧАС ХІРУРГІЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ
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30 сек CHX + CPC

CHX + CPC

Пацієнт повинен прополоскати ротову порожнину принаймні 30 секунд ополіскува-
чем зі вмістом 0.12% хлоргексидину (CHX) + 0.05% хлориду цетилпіридину (CPC).

Ділянку навколо рота необхідно протерти круговими рухами від рота назовні 
марлею, змоченою у препараті, що містить 0.12% хлоргексидину + 0.05% хлориду 
цетилпіридину.

Шовний матеріал та інструменти протирайте марлею, змоченою засобом зі вмістом 
0.12% хлоргексидину + 0.05% хлориду цетилпіридину, для підтримання максималь-
них антисептичних умов під час втручання.

Протягом перших 24 годин пацієнт повинен тримати препарат зі вмістом хлоргек-
сидину + хлориду цетилпіридину у роті, але не полоскати. Потім дати засобу витекти 
з рота, не спльовуючи, щоб запобігти виникненню кровотечі.

Спеціалізоване видання, призначене для медичних закладів, лікарів та інших професійних медичних працівників.

Ополіскувати рот засобом, до складу якого входить 0.12% хлоргексидину + 0.05% 
хлориду цетилпіридину, щодня протягом 10-15 днів або до зняття швів. Ополіскувати 
не менше 30 секунд і завершити процедуру полосканням горла.

– Наносити на післяопераційну область антисептичний біоадгезивний гель, який 
 має властивість локально відновлювати їх та сприяти регенерації.

–  Застосування антисептичного біоадгезивного гелю також рекомендується після
 хірургічних втручань для запобігання сухості лунки, особливо після видалення
 нижніх третіх молярів.
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Для забезпечення локальної антисептичної дії та регенерації тканин:

Рекомендуйте пацієнту виконувати вдома такі процедури:

ПРОТОКОЛ
у периопераційний період у ротовій порожнині


