DROGE MOND

Het complete systeem tegen droge mond

Maximale hydratatie en verzorging bij een droge mond

FUNCTIES VAN HET SPEEKSEL
De belangrijkste functie van het speeksel is het onderhoud
van de weefsels in de mondholte. Speeksel reinigt,
beschermt, lubriceert en bevochtigt de mondholte.
Daarbij reguleert speeksel de accumulatie van bacteriën
die verantwoordelijk zijn voor tandvleesontstekingen,
cariës en halitose. Speeksel maakt spreken mogelijk en
is noodzakelijk bij kauwen en slikken. Xerostomie leidt
tot een serie van klinische problemen die een grote
invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven van uw
patiënten.

OORZAKEN DROGE MOND
MEDICIJNEN

Er zijn meer dan 400 medicijnen die een droge mond als
bijwerking hebben. De belangrijkste zijn: antidepressivia,
antiparkinsons, benzodiazepinen, antihypertensiva en
antihystaminica

SYMPTOMEN

Diabetes Mellitus, het Syndroom van Sjögren en diverse
reumatische aandoeningen hebben direct invloed op de
speekselklieren als gevolg van dehydratatie van de weefsels
op een algemeen niveau.

Vermindering van de speekselvloed
Problemen bij het spreken, slikken en eten
Brandend gevoel in de mond en tong
Dik speeksel met weinig viscositeit dat nauwelijks
lubriceert
• Verandering van smaak (metaalsmaak)
• Vaak gerelateerd aan faryngitis, laryngitis en
constipatie

RADIOTHERAPIE VAN HET HOOFD-HALS GEBIED

KLINISCH BEELD

SYSTEMISCHE AANDOENINGEN

Als gevolg van radiotherapie van het hoofdhals gebied wordt het speekselorgaan geheel of
gedeeltelijk aangetast. Dit heeft direct een verminderde
speekselproductie tot gevolg.
STRESS, DEPRESSIE, STEMMINGSWISSELINGEN

Bovengenoemde zaken hebben een direct effect op het
centrale zenuwstelsel en beïnvloeden de zenuwtransmissie
naar de speekselklieren. Dit kan hyposalivatie tot gevolg
hebben.

•
•
•
•

• Verkleuring van de lippen
• Veranderingen van de mucosa
• Verkleuring van de tanden en in sommige gevallen
ontsteking van het tandvlees
• Droge rode tong
• Droog palatum met erythematose plekken
• Tandhalscariës
• Mondinfecties
• Candida en tanderosie
• Slechte adem

PREVALENTIE
20%

Personen tussen 18 – 35 jaar
Xerostomie, 20%

40%

Personen ouder dan 55 jaar
Xerostomie, 40%

HYDRATATIE

DENTAID XEROS MONDSPOELMIDDEL
500 ml
Betaïne

1,33 %

Xylitol

3,30 %

Allantoïne

0,10 %

Natriumfluoride

226 ppm

Buffer systeem
ADVIES:
2 à 3 maal daags spoelen met 15
ml gedurende 30 seconden

HYDRATATIE

AANVULLENDE EIGENSCHAPPEN
• Zonder alcohol
• Met minerale zouten
• Zonder Natriumlaurylsulfaat/Sodiumlaurylsulfaat
DENTAID XEROS VERBETERT DE KWALITEIT VAN
LEVEN VAN UW PATIËNTEN
• Verbetert de spraakcapaciteit
• Maakt normaal eten en slikken mogelijk
• Verbetert de smaakperceptie
• Verbetert de buffercapaciteit van het speeksel
• Reduceert irritaties in de mond
• Herstelt de speekselbalans
• Voorkomt slechte adem
• Maakt het dragen van een prothese mogelijk

DENTAID XEROS TANDPASTA
WERKINGSMECHANISMEN DENTAID XEROS

75 ml
Betaïne
Xylitol
Allantoïne
Natriumfluoride

4,00 %
10,00 %
0,10 %
1450 ppm

Buffer systeem

HYDRATATIE

• Betaïne
• Xylitol
• Hydroxyethyl cellulose
REMINERALISATIE VAN TANDGLAZUUR

ADVIES:
2 à 3 maal daags gebruiken als

• Natriumfluoride
• Xylitol

tandpasta
VERLICHTING VAN IRRITATIE/ REGENERATIE VAN ORAAL EPITHEEL

• Allantoïne
• Betaïne

HYDRATATIE

DENTAID XEROS GEL
50 ml
Betaine
Aloë Vera

HERSTEL VAN SPEEKSELBALANS

1,00%
0,05%

Xylitol

10,00%

Natriumfluoride

15 ppm

• Minerale zouten
STIMULATIE VAN NATUURLIJKE PRODUCTIE VAN SPEEKSEL

• Appelsmaakstof
• Xylitol

ADVIES:
Beng een hoeveelheid Xeros Gel
ter grootte van een erwt aan op de
top van de wijsvinger. Breng de gel
aan op de tong en verspreid de Gel
goed door de mondholte.

STIMULATIE

DENTAID XEROS SPRAY
15 ml
Xylitol

10,00 %

Appelsmaakstof

1,00 %

Natriumfluoride

226 ppm

ADVIES:
Gebruiken op die momenten waar
nodig om direct de speekselsecretie
te stimuleren

AANVULLENDE ADVIEZEN VOOR XEROSTOMIE
PATIËNTEN:
• Streef naar een optimale mondhygiëne
• Gebruik geen mondspoelmiddelen die alcohol
bevatten. Dergelijke mondspoelmiddelen hebben een
dehydraterend effect
• Gebruik geen tandpasta’s die een sterke smaak hebben
of sterk schuimen. Deze worden in een droge mond als
onaangenaam ervaren
• Drink voldoende water gedurende de dag
• Vermijd voedingswaren die droog, kleverig, gekruid,
zuur of zout zijn
• Vermijd dehydraterende voedingswaren zoals koffie,
alcohol en andere dranken met cafeïne
• Vermijd producten met geraffineerde suikers
• Harde kazen, verse groenten en fruit hebben een
positief effect in geval van droge mond

DEZE GENEESMIDDELEN KUNNEN XEROSTOMIE VEROORZAKEN
CENTRAAL ZENUWSTELSEL
TRANQUILIZERS
• clobazam
• buspironhydrochloride

ANTI-EPILEPTICA
• carbamazepine
• fosfenytoïne

ANTIPSYCHOTICA
• bromperidol
• chloorpromazine
• chloorprothixeen
• clozapine
• flufenazinedecanoaat
• flupentixol
• haloperidol
• levomepromazine
• olanzapine
• perfenazine
• periciazine
• pimozide
• pipotiazine
• quetiapine
• thioridazine
• tiotixeen
• zuclopenthixol

ANTI-PARKINSONMIDDELEN
• amantodíne
• biperideen
• bromocriptine
• entacapone
• levodopa
• lisuride
• pergolide
• selegiline

ANTIDEPRESSIVA
• amitriptyline
• citalopram
• clomipramine
• desipramine
• dosulepine
• doxepine
• imipramine
• maprotiline
• mianserine
• nefazodon
• nortriptyline
• paroxetine
• sertraline
• trazodon
ANALGETICA
• buprenorfine
• methadon
• morfinesulfaat
• piritramide
• tramadol
MIGRAINEMIDDELEN
• pizotifeen
• rizatriptan
• zolmitriptan

MIDDELEN TEGEN
DUIZELIGHEID
• flunarizine
HULPMIDDELEN BIJ
ROOKVERSLAVING
• nicotine

ANTI-ASTMA EN COPD
MIDDELEN
• beclometason
• budesonide
• montelukast

MIDDELEN TEGEN URINE
INCONTINENTIE
• emeproniumbromide
• oxybutynine
• tolterodine

ANTIHISTAMINICA
• alimemazine
• clemastine
• cyproheptadine
• desloratadine
• dexchloorfeniramine
• dimetindeen
• ketotifen
• loratadine
• mizolastine
• oxatomide
• terfenadine

MIDDELEN TER
BEHANDELING VAN
PROSTAATAANDOENINGEN
• bicolutomide
• prazosine

ANTITUSSIVA
• guaifenesine

SPIJSVERTERINGSKANAAL
EN STOFWISSELING

ANTI-EMETICA
• chloorpromazine
• meclozini
• prochloorperazine
• scopolamine

UROGENITAALSYSTEEM

LNHALATIEMIDDELEN
• albuterol
• formoterol

HULPMIDDELEN BIJ
ALCOHOLVERSLAVING
• carbamazepine

ANTI-ULCUSMIDDELEN EN
ANTACIDA
• esomeprazol
• famotidine
• lansoprazol
• omeprazol
• rabeprazol
• sucralfaat

ADEMHALINGS-ORGANEN

SPIER- EN SKELETSTELSEL
SPIERRELAXANTIA
• baclofen
• hydrokinine
• tizanidine
ANTIRHEUMATICA
• diclofenac
• diflunisal
• fenylbutazon
• ketoprofen
• leflunomide
• penicillamine
• sulindac
• tiaprofeenzuur

ZINTUIGEN
OPHTHALMOLOGICA
• ketotifen
• latanoprost

HART EN BLOEDVATEN
ACE REMMERS
• captopril
• fosinopril
• lisinopril
• perindopril
• quinapril
• ramipril
• trandolapril
DIURETICA
• bumetamide
• furosemide
• hydrochloorthiazide
• mefruside
• triamtereen
ANTIHYPERTENSIVA
• ketanserin
• methyldopa
• prazosine
• urapidil
ANTI-ARITMIEPREPARATEN
• disopyramide
• propafenon

SPASMOLYTICA
• hyoscyaminesulfoot
ANTI-ADIPOSITA
• sibutramine

VERKRIJGBAAR BIJ ETOS, DA- EN DIO-DROGISTERIJEN, DE APOTHEEK EN ONLINE OP PLEIN.NL EN DROGISTERIJ.NET
VERKRIJGBAAR IN UW APOTHEEK EN ONLINE OP PLEIN.BE

Lichtschip 15
NL - 3991 CP Houten
Tel: +31 (0)30 63 43 154

info@dentaid.nl
www.dentaid.nl

info@dentaid.be
www.dentaid.be

