O7 active® mondspoelmiddel 500 ml

O7 active® tandpasta 100 ml

Gebruik
Spoel de mond minimaal tweemaal per dag ten minste
30 seconden met O7 active® mondspoelmiddel.
Daarna uitspuwen en niet naspoelen. Vooraf poetsen
met O7 active® tandpasta versterkt de werking. Geschikt
voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Gebruik
Poets uw tanden minimaal tweemaal per dag
ten minste twee minuten met O7 active®
tandpasta. Naspoelen met O7 active®
mondspoelmiddel versterkt de werking. Geschikt
voor volwassenen en kinderen vanaf 6 jaar.

Ingrediënten
Aqua, Glycerin, Sodium Lauryl Sulphate, PEG-40 Hydrogenated
Castor Oil, Sodium Gluconate, Cellulose Gum, Aroma, Sodium
Citrate, Magnesium Sulphate, Sodium Perborate, Sodium
Methylparaben, Citric Acid, Sodium Chloride, Sodium Fluoride,
Sodium Saccharin.

Ingrediënten
Glycerin, Aqua, Hydrated Silica, Silica, Betaine, PEG-32,
Aroma, Cocamidopropyl Betaine, Cellulose Gum,
Sodium Gluconate, Sodium Citrate, Sodium Saccharin,
Sodium Monofluorophosphate, Magnesium Sulfate,
Sodium Fluoride, Sodium Methylparaben, Sodium
Perborate, Tocopheryl Acetate, Citric Acid, Sodium
Phytate, Sodium Chloride, CI 42090
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Ontdek het
vitale belang
van zuurstof
voor de mond

15620395
8718347280017
3178357
8718347280581

Redenen om O7 active® aan te bevelen:
• Dagelijks gebruik: preventief, curatief en postoperatief
• Doodt alleen anaerobe bacteriën
• Initieert neovascularisatie en verbetert de balans in de mond
• Gaat slechte adem tegen
• Het zuurstof molecuul is klein en penetreert daarmee gemakkelijk in de harde en
zachte weefsels (bot, tandvlees en mucosa)
• Geen bijwerkingen zoals bij chloorhexidine
• Indien CHX gebruik, dan in combinatie met 07 active® (vermindering van verkleuring
van tanden en tong!)
• Bevat een whitening effect door oxiderende werking
• Hoog natriumfluoride gehalte helpt het glazuur te versterken
• pH neutraal en bevat geen alcohol

O7 active® is verkrijgbaar bij apotheek en drogist

7-voudige werking
helpt op basis van
actieve zuurstof:
1 tandvlees gezond te houden

93100073

2 tandplak te voorkomen
Oral Company International B.V.
NL  Hogeweyselaan 221c • 1382 JL Weesp • Tel +31 (0) 294 48 42 44  
B   PB 1202 • 8300 Knokke • Tel +32 (0) 50 61 10 41
email info@oralcomp.com
www.oralcomp.com • www.o7active.com

3 slechte bacteriën tegen te gaan
4 slechte adem te bestrijden
5 tanden mooi wit te houden
6 bij gevoelige tanden
7 te beschermen tegen gaatjes
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De werking van actieve zuurstof

Actieve zuurstof is bewezen effectief

O7 active® met actieve zuurstof is een nieuwe generatie producten die gebaseerd is op een innovatieve
anorganisch-chemische technologie. Deze technologie is in staat op gecontroleerde wijze actieve zuurstof vrij
te geven. Deze actieve zuurstof is niet de radicale vorm (O.) die door de gebruikelijke zuurstofdonoren zoals
waterstofperoxide wordt vrijgegeven, maar betreft een veilige anionische vorm (O-). O7 active® gedraagt zich
als een zuurstofdonor. Eenmaal aangebracht vernietigt anionische actieve zuurstof cellen van microben terwijl
het een positieve invloed op menselijke cellen heeft. De destructieve werking op cellen van microben wordt
veroorzaakt door het oxiderende effect van de zuurstofionen op vetten en aminozuren, waarbij de celwand
van microben uit elkaar valt. Het actieve zuurstof molecuul is zo klein dat het diep kan doordringen in het
weefsel. O7 active® heeft daardoor niet de schadelijke eigenschappen die de meeste (toxische) antimicrobiële
stoffen zoals triclosan, chloorhexidine digluconaat en een breed scala aan biocides of conserveringsmiddelen
wel hebben. Bovendien is O7 active® alcoholvrij en pH-neutraal.

Anaerobe bacteriën en actieve zuurstof
Vele mondziektes worden in verband gebracht met de aanwezigheid van anaerobe bacteriën. Deze bacteriën
leven in een zuurstofarm of zuurstofloos milieu. Het kenmerk van deze micro-organismen is dat zuurstof een
bedreiging voor hen vormt. De actieve zuurstof in O7 active® helpt gericht bij de bestrijding van deze schadelijke anaerobe bacteriën.

De therapeutische werking van actieve zuurstof bij
tandheelkundige problemen is in diverse studies
aangetoond. Onderzoekers hebben patiënten
gevolgd met acute chronische parodontitis waarbij
de samenstelling van de microflora in parodontale
pockets is gemeten. Resultaten tonen aan dat het
toedienen van actieve zuurstof in combinatie met
Scaling and Root Planing (SRP) leidt tot een significante
vermindering van de hoeveelheid gram-negatieve
anaerobe bacteriën van de subgingivale microflora.
Daarnaast heeft actieve zuurstof een reeks gunstige
therapeutische effecten zoals, anti-inflammatoire en
anti-microbiële en bevordert het de groei van capillaire
bloedvaatjes.
Alternatief voor chloorhexidine
Naast een goede mondhygiëne en professionele
gebitsreiniging kan het noodzakelijk zijn de pathogene
bacteriën te bestrijden met aanvullende producten.
Tot nu toe is chloorhexidine het meest bekende
antisepticum. Chloorhexidine is een effectieve
bacteriedoder. Het nadeel van chloorhexidine is dat het
alle bacteriën - waaronder ook de goede - doodt en
daardoor het evenwicht verstoort.
Bekende bijwerkingen zijn tevens de verkleuring van
tanden en tong en de verandering van de smaak
door aantasting van de smaakpapillen.

Vermindert halitose
Slechte adem of halitose is bij uitstek een aandoening
die wordt veroorzaakt door de aanwezigheid van
gram-negatieve anaerobe bacteriën in de mond
(Fusobacterium, Porphyromonas en Bacteriodes).
Deze anaerobe bacteriën veroorzaken vluchtige
zwavelverbindingen (VZV) voortkomend uit afbraak
van eiwitten. Deze VZV hebben van nature een
onaangename geur. In een studie van Lynch bleek dat
actieve zuurstof in staat is deze eiwitten te oxideren
en daarmee de zwavelgeur sterk te reduceren.

Maakt tanden witter
Actieve zuurstof heeft een oxiderend effect. Dit effect
is verantwoordelijk voor het witten van het dentine
en het verwijderen van verkleuringen op en in het
glazuur.
Anders dan bij peroxides worden er geen vrije
radicalen gevormd tijdens het oxidatieproces, wat
maakt dat actieve zuurstof veilig is voor tandglazuur
en tandvlees.

Aanbevolen bij de behandeling van gingivitis,
parodontitis en peri-implantitis
Actieve zuurstof helpt bij de eliminatie van de schadelijke
bacteriën. Het werkt snel en helpt nieuwe bacteriegroei
tegen te gaan. De conditie van het tandvlees wordt
verbeterd. Actieve zuurstof kan worden aanbevolen bij de
behandeling van gingivitis, parodontitis maar ook zeker als
dagelijks mondspoelmiddel om de gingiva in goede
conditie te helpen houden.
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In een pilotstudie van JML Berendsen aan de Mondzorg
Hogeschool Utrecht werd de helende werking
van actieve zuurstof gemeten bij patiënten met parodontitis
en peri-implantitis. Na 3 maanden behandeld te zijn
met actieve zuurstof werd bij de groep patiënten met
parodontitis een reductie van de pocketdiepte
gemeten van 56%. In de peri-implantitis studie werd
aangetoond dat 75% van het aangetaste weefsel
genas.
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Bestrijdt cariës
Cariës is een demineralisatieproces van het tandweefsel. De demineralisatie wordt in gang gezet
door zuren die uitgescheiden worden door bepaalde
bacteriën, omgezet vanuit suikers. Eén van de meest
zuurvormende bacteriën is de Streptococcus mutans,
een facultatief anaerobe bacterie, die in zeer korte tijd
suiker kan omzetten in melkzuur. Actieve zuurstof is in
staat het aantal bacteriën sterk te verminderen.
In een studie aan de Universiteit van Nijmegen bleek
het aantal Streptococcus mutans bacteriën met 70%
te zijn teruggedrongen.
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