
EMDOGAIN ZAVIRA 
RECESIJO DLESNI

Bolj zdrav 
nasmeh se 

začne tukaj. 

“Zahvaljujoč Emdogainu 
imam še več razlogov za 

smeh."
- Stephen
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Če imate recesijo dlesni, 
imamo rešitev.
Ni nenavadno, da imajo ljudje umaknjene dlesni. 
Pravzaprav se mnogi ljudje morda niti ne zavedajo, da 
imajo težavo, dokler ne občutijo nelagodja, bolečine ali 
česa resnejšega, kot je okužba ali izguba zoba. In tako 
kot pri mnogih drugih stvareh, ki se lahko sčasoma 
poslabšajo, če jih prezremo, je ključnega pomena, da 
preprečimo, da bi majhna težava postala velika, tako, da 
jo obravnavamo zgodaj.

Klasični načini zdravljenja recesije dlesni so 
lahko sicer učinkoviti, a so pogosto tudi 
neprijetni ali celo boleči. Emdogain, ko so ga 
leta 1996 prvič uporabili za zdravljenje 
recesije dlesni, je pacientom, kot ste vi, dal 
možnost, ki se je prav tako izkazala za 
učinkovito z dodatno prednostjo - manj 
bolečine in nelagodja.

Učinkovitost Emdogaina potrjuje tudi znanost. 
Pravzaprav več kot 400 kliničnih publikacij 
podrobno opisuje prednosti Emdogaina, ko gre za 
odpravo recesije dlesni in pomoč pri reševanju zob.

Recesija dlesni lahko korenine 
zob izpostavi okužbi. To lahko 
oslabi pritrditev zob in na koncu  
privede do izgube le teh.
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Emdogain in 
zdravljenje 
recesije dlesni

Manj operacij
Če je Emdogain vključen že na začetku zdravljenja, 
lahko pomaga rešiti težave brez potrebe po operaciji.

Zmanjšanje bolečine
Dokazano je, da je celjenje ran manj boleče in povzroča 
manj nelagodja.

Impresivni rezultati
Primerljivi rezultati po 12 in 24 mesecih v primerjavi s 
kirurškimi posegi. Brez operacije!

Prednosti Emdogaina pred klasičnimi zdravljenji:

Pred zdravljenjem z 
Emdogainom.

Po zdravljenju z 
Emdogainom.

Z dovoljenjem prof. Zucchellija, Univerza v Bologni
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Kaj je Emdogain?

Emdogain je edinstven gel, ki vsebuje mešanico 
naravnih beljakovin, ki jih najdemo v mlečnih 
zobeh. Ko se nanese, ta mešanica spodbudi 
dlesni, da regenerirajo izgubljeno tkivo na enak 
način, kot tkivo raste, ko se dlesni razvijajo. 
Lastni sistemi vašega telesa pomagajo pri 
regeneraciji ali rasti izgubljenega tkiva dlesni.
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Emdogain pomaga odpraviti recesijo dlesni z uporabo 
beljakovin, ki jih telo samo proizvaja za obnovo 
izgubljenega tkiva dlesni in kosti. To lahko pomeni 
močnejše in bolj zdrave dlesni ter manj težav z zobmi.

VEČ KOT 1 MILIJON BOLNIKOV JE 
BILO ZDRAVLJENIH Z 
EMDOGAINOM.*

Recesija dlesni povzroči, da je izpostavljena večja površina 
vaših zob, kar lahko povzroči težave. Med zobmi se sčasoma 
odprejo vrzeli in korenine zob postanejo bolj občutljive na 
okužbe. Umik dlesni lahko povzroči izgubo zob in druge 
težave. 

Dobra novica je, da Emdogain pomaga odpraviti recesijo 
dlesni. In to je nekaj, kar je vredno nasmeha!

*Na podlagi prodanih enot
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Straumann® predstavlja vsadke vrhunske švicarske
kakovosti in natančne inovacije, ki zagotavljajo
zaupanje pacientom in zobozdravnikom, podprto z
eno največjih razpoložljivih svetovnih strokovnih
mrež. Straumann premika meje, da bi navdihnil
naslednjo generacijo zobozdravstvene oskrbe,
osredotočene na zdravje pacientov, kakovost
življenja in dolgoročno vzdržljivost.

Pomembno opozorilo: Če imate nenadzorovano sladkorno 
bolezen, rane, ki se ne celijo, jemljete velike odmerke steroidov, 
jemljete antikoagulant (sredstvo za redčenje krvi), imate bolezen kosti, 
se zdravite z obsevanjem ali drugimi zdravljenji, ki otežujejo če se 
želite boriti proti okužbi ali ste v preteklosti imeli težave po operaciji, 
lahko ta stanja predstavljajo tveganje. Čeprav ta stanja niso povezana z 
zdravilom Emdogain, so lahko povezana z oralno kirurgijo. Posvetujte 
se s svojim zdravnikom, ali je Emdogain pravi za vas. Obstaja majhna 
možnost, da se pojavi alergijska reakcija. Emdogain najbolje deluje, če 
upoštevate zdravnikova navodila glede ustne higiene.
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