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Učinek Microdacyn 60 raztopine na parodontalno bolezen
in različna vnetja ter njen vpliv na celjenje kirurških ran v
ustni votlini.
Microdacyn 60 je biološko aktivna elektrolizirana raztopina, ki ponuja super-oksidirano
rešitev za nego ran po kirurških posegih in na izrazito učinkovit način pomaga pri zdravljenju
parodontalne bolezni.
Ta pH nevtralna, super-oksidirana voda je bila v svetu certificirana kot antiseptik že leta 2004.
•• Uporabljamo jo za čiščenje, izpiranje in vlaženje ustne votline ter za zmanjševanje mikrobne
obremenitve pri vseh akutnih in kroničnih ranah.
•• Pospešuje celjenje in odpravlja neprijeten vonj.
•• Brez strupenih ali drugih škodljivih učinkov za človeško telo
•• Uničuje patogene enocelične mikroorganizme in tako zmanjšuje mikrobno obremenitev.
•• Proizvedena je s patentiranim vzorcem elektrolize.
•• Sestavine: elektrolizirana voda (H2O), natrijev klorid (NaCl), pomožni snovi: natrijev hipoklorid
(NaOCl) in hipoklorova kislina (HOCl).
Parodontalna bolezen je degenerativna infekcijska bolezen bakterijska izvora. Je eden od
najpogostejših vzrokov izgube zob in tako predstavlja velik javnozdravstveni problem. Trenutni
terapevtski načini vključujejo čiščenje bakterijskih oblog in zobnega kamna ter uporabo
antiseptičnih raztopin za boj proti infekcijskim procesom, ki jih povzročajo različni oralni
mikroorganizmi v ustni flori. Večina antiseptikov je zelo toksičnih in zato dolgotrajna uporaba ni
priporočljiva. Veliko pa jih ima tudi precej stranskih učinkov, ki lahko povzročajo izkrivljanje okusa
in zabarvanje zob.
Simptomi paradontalne bolezni:
••
••
••
••

pordele, otečene, občutljive dlesni,
krvavenje dlesni med ščetkanjem,
odstop in umik dlesni od zoba,
pojav gnoja na robu dlesni.

Klinične študije so pokazale, da že 2 do 4 tedenska vsakodnevna uporaba drastično izboljša
zdravljenje parodontalne bolezni. Krvavenje zob med ščetkanjem je pri bolnikih izginilo že po
24-ih do 48-ih urah.
Nepričakovano so pri vseh bolnikih, ki niso prejemali antibiotikov ali drugih zdravil, že po dveh
tednih uporabe opazili tudi regeneracijo kosti.
Uporabite jo kot ustno vodico za razkuževanje in obvladovanje različnih vnetnih ali infekcijskih
procesov v ustni votlini kot so:
•• vnetje mandljev, žrela in grla,
•• afte,
•• ustna kandidiaza (mlečnica),
Na voljo v lekarnah,
•• postkemoterapevtsko vnetje ustne votline,
specializiranih
•• herpes simplex,
•• gingivitis,
prodajalnah in spletni
•• parodontalna bolezen,
trgovini
•• halitoza (slab zadah).

www.advamed.si

NAVODILA ZA UPORABO:
Kot ustna voda:
 15 ml raztopine vlijte v merilno skodelico, usta spirajte 60 sekund ter nato izpljunite.
 uporabljajte 3-krat dnevno dokler vam zdravnik ne naroči prenehanja uporabe oziroma
dokler nelagodje ne izgine.
Grgranje:
 kot dodatek pri zdravljenju okužb grla.
 15 ml raztopine vlijte v merilno skodelico, jo dajte v usta, nagnite glavo nazaj in grgrajte
60 sekund. Nato izpljunite in raztopine ne izpirajte.
 uporabljajte 3-krat dnevno dokler vam zdravnik ne naroči prenehanja uporabe oziroma
dokler nelagodje ne izgine.
Kot pred-operativna priprava:
 uporabljajte kot ustno vodico.
 spirajte 2 minuti, 2-krat dnevno, 2 do 3 dni pred operacijo ali zobozdravstvenim posegom.
Kot dopolnilno zdravljenje:
 dokler ne pride do popolne razrešitve infekcijskega in vnetnega stanja.
 MICRODACYN 60 je popolnoma varna PH nevtralna raztopina, ki ne draži sluznice in kože.
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