
CHOROBY PRZYZĘBIA  
– jak zmotywować pacjenta do zmiany nawyków?  



Tylko 1,7% populacji dorosłych Polaków nie wymaga działań profilaktyczno-leczniczych 
w zakresie chorób przyzębia 

Nie wymaga działań  
profilaktyczno - leczniczych 

Wymaga instruktażu w zakresie higieny 
jamy ustnej i usunięcia płytki 

Wymaga kompleksowego leczenia 
periodontologicznego 

Wymaga instruktażu jamy ustnej  
i skalingu naddziąsłowego 

Wymaga instruktażu jamy ustnej  
i skalingu poddziąsłowego 

Badanie epidemiologiczne przeprowadzone na grupie 1238 losowo wybranych Polaków 
w wieku 25-44 lata  
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BADANIE EPIDEMIOLOGICZNE 



ZAPALENIE DZIĄSEŁ I PRZYZĘBIA – etapy 

Miesiące 

/ lata 

Strategia kontroli płytki nazębnej Prawidłowa higiena jamy ustnej 

Zaawansowane zapalenie 
przyzębia 

Początkowe stadium  
zapalenia przyzębia 

tygodnie dni 

Widoczne objawy: krwawienie, obrzęk, zaczerwienienie 

NIEODWRACALNE ODWRACALNE ZDROWE 

Prawidłowa higiena jamy ustnej Strategia kontroli płytki nazębnej 

Zapalenie dziąseł Zdrowe dziąsła 



SKUTECZNOŚĆ LECZENIA  
A NAWYKI PACJENTA 

Badania w Niemczech: Warsztaty z udziałem 6 dentystów, wywiady pogłębione z  7 specjalistami               

z dziedziny stomatologii.  

Prawidłowa kombinacja techniki 

szczotkowania, pasty do zębów, płynu do 

płukania jamy ustnej i nici dentystycznej 

stanowi podstawę kontroli zapalenia przyzębia            

 

Dentyści polegają przede wszystkim na 

przestrzeganiu zaleceń przez 

pacjentów, a głównym problemem jest 

nawrót dolegliwości 

Istnieje duże zapotrzebowanie na specjalistyczny produkt 

Próby zmiany zachowań 

pacjentów są dla dentystów 

często źródłem rozczarowań 

  

Konieczne jest proste 

rozwiązanie, które nie wymaga 

wysiłku ze strony pacjenta  

 



SKUTECZNOŚĆ TERAPII W OCZACH 
PACJENTA 

„Chcę kontrolować chorobę i uniknąć nawrotów” 

Zadowolenie z pracy Zwiększenie kompetencji  
pacjentów = partnerstwo 

Badania w Niemczech: Warsztaty z udziałem 6 dentystów, wywiady pogłębione z  7 specjalistami               

z dziedziny stomatologii.  



 

 

PROBLEM 

Spowodowanie, by pacjenci przestrzegali zaleceń 

dotyczących higieny jamy ustnej jest trudne  

i często obserwuje się nawrót dolegliwości. 



Profesjonalne leczenie, które 

zatrzymuje progresję zapalenia 

Zmiana rutynowego sposobu dbania  

o higienę jamy ustnej w domu, która 

pozwoli uniknąć nawrotu zapalenia 

POTRZEBY PACJENTÓW 
Z ZAPALENIEM PRZYZĘBIA 



Nieprzestrzeganie zaleceń 

dotyczących higieny jamy ustnej 

jest zjawiskiem częstym 
Często prowadzi do wystąpienia nawrotu 

NIEPRZESTRZEGANIE ZALECEŃ LEKARZA 



CO MOTYWUJE PACJENTA? 

Nowa pasta meridol®  Parodont Expert ma wyższe stężenie substancji 

antybakteryjnych* odpowiednie dla potrzeb pacjentów z przewlekłym 

zapaleniem przyzębia.  

 

Widoczne efekty stosowania produktu zachęcają do przestrzegania 

zaleceń higienicznych, zmniejszając ryzyko nawrotu. 
 

PRODUKT SPECJALISTYCZNY                                                                                               SKŁADNIKI AKTYWNE  

* W porównaniu z produktem meridol® Gum Protection 



ZALECENIA LEKARZA 
MOGĄ PRZYNIEŚĆ ZMIANĘ 
 

Zalecenie specjalistycznego produktu może spowodować, że pacjenci zaczną 

przestrzegać zaleceń i zachęci ich do zmiany nawyków. 

 

 

 

 

• zalecając pastę opracowaną specjalnie dla osób z zapaleniem przyzębia 

• dającą widoczny efekt, który może poprawić i podtrzymać odpowiednie nawyki 

higieniczne 

 

 

Teraz możesz ich do tego zachęcić! 



Zdrowe dziąsła + zapalenie dziąseł 

Codzienna higiena jamy ustnej dla osób 

ze zdrowymi dziąsłami 

Zapalenie przyzębia: stadium początkowe 

+ zaawansowane 

Codzienna higiena jamy ustnej dla osób  

z zapaleniem dziąseł 

SYSTEMY meridol®  

Wsparcie terapii Profilaktyka 



meridol®  PARODONT EXPERT 

Dodatkowe 

skladniki aktywne 

AmF + Sn2+  

Substancja o znanych i 

udowodnionych właściwościach 

ograniczających rozwój płytki 

bakteryjnej  

 

  

• Glikol propylenowy 

• Fenylpropnol 

 

Zawartość fluorku: 1400 ppm (z AmF)

   

 

Dwie „nowe” substancje antybakteryjne 

nasilają antybakteryjne działanie pasty 

 

Każda z tych substancji ma właściwości 

antybakteryjne, lecz działają one także 

syntetycznie 
 

Chlorek cyny 

 



Jony cyny (Sn2+)  

silne działanie 

przeciwbakteryjne  

Aminofluorek (AmF)  

stabilizuje jony cyny  

i transportuje je bezpośrednio 

do linii dziąseł   

Glikol kaprylowy  

i fenylpropanol 

nasilają antybakteryjne działanie pasty 

 
meridol®  PARODONT EXPERT działanie 

 
Specjalistyczna pasta do zębów dla osób podatnych na zapalenie przyzębia: 



Ś
re

d
n
i 
w

s
k
a
ź
n
ik

 p
ły

tk
i 
n
a
z
ę
b
n
e
j 

Początek badania  Po 3 tygodniach  Po 3 miesiącach  

Kontrola  
ujemna  
NaMFP 

meridol®  
Parodont 
 Expert 

Redukcja płytki 

nazębnej o >50% 

BADANIE KLINICZNE*  

* Universitätsklinikum Carl Gustav 

Carus an der TU Dresden, Poliklinik 

für Parodontologie, Drezno, Niemcy 



meridol®  PARADONT EXPERT 

* W porównaniu z produktem meridol® Gum Protection 

Skład o podwójnym działaniu z kombinacją 

składników zwiększającą skuteczność, 

opracowany specjalnie dla osób podatnych 

na krwawienie z dziąseł i zapalenie przyzębia 

 

Przebadany klinicznie skład o wyższym 

stężeniu* substancji antybakteryjnych 

Wywiera pośrednie działanie 

przeciwzapalne, które  

sprzyja naturalnemu procesowi 

zdrowienia dziąseł 

W ten sposób zwiększa odporność 

dziąseł na różne dolegliwości, 

w tym również zapalenie przyzębia 

Charakterystyczny smak i widoczny 

efekt, który sprzyja przestrzeganiu zaleceń 

dotyczących higieny jamy ustnej 



meridol® PARADONT EXPERT 

NOWA pasta do zębów meridol® Parodont Expert opracowana 
dla pacjentów z zapaleniem przyzębia: 

 

• By zachęcić do dokładniejszego przestrzegania zaleceń 
i zmniejszenia ryzyka nawrotu 

 

• By zapewnić jak największe korzyści z codziennego 
szczotkowania zębów 

 

 



meridol® Parodont Expert – przekonaj pacjentów,  
że warto przestrzegać zaleceń! 


