
your comfort is our goal!

Dé tandpasta voor personen met implantaten

• veilig voor implantaatconstructies
• unieke gepatenteerde (radicaalvrije 

veilige actieve zuurstof) technologie
• lactoferrine
• laag fluoride gehalte
• pH neutraal
• geen schurende bestanddelen
• reduceert malodeur
• wetenschappelijk onderbouwd
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Implaclean® is speciaal ontwikkeld voor mensen met 
tandheelkundige implantaten en is essentieel voor een goede 
mondhygiëne. Veel mondziekten worden geassocieerd met de 
aanwezigheid van schadelijke Abacteriën. Deze bacteriën leven in een 
povere zuurstof omgeving of een zuurstofloze omgeving. Een 
eigenschap deze anaerobe micro-organismen is dat zuurstof een 
ernstige bedreiging voor ze vormt.

De behandeling van deze mondziekten is voornamelijk gericht op 
de vermindering van de pathogene micro-organismen. In de meeste 
gevallen wordt dit bereikt door een betere mondhygiëne en 
professionele gebitsreiniging (diepte reiniging).
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Implaclean® met actieve zuurstof is een nieuwe generatie tandpasta 
gebaseerd op de gepatenteerde Ardox-X® technologie1, die gedurende 
meerdere uren op een gecontroleerde manier niet radicale actieve 
zuurstof afgeeft. Zodra Implaclean® wordt aangebracht, breken de 
actieve zuurstofdeeltjes door de celwand van de bacteriën, die dan 
vervolgens desintegreren.

De actieve zuurstof deeltjes zijn zeer vluchtig en zo klein dat ze 
doordringen tot in de diepere lagen van het weefsel, waardoor ze 
effectief zijn in het gehele behandelingsgebied. Actieve zuurstof is een 
natuurlijk bestanddeel, pH neutraal en bevat geen alcohol, chemische 
desinfecteermiddelen of peroxiden.

Het succes van Implaclean® is te danken aan de Ardox-X® 
technologie1. Dit is een moleculair complex dat radicaalvrije (veilige) 
actieve zuurstof (O-) afgeeft. Het gebruik van radicaalvrije (veilige) 
zuurstof voor medische toepassingen wordt al meer dan 50 jaar 
toegepast met de hyperbare zuurstoftherapie (HBOT) als de meest 
bekende behandeling.

Implaclean® helpt bij de eliminatie van de schadelijke bacteriën, werkt 
voor een lange periode en helpt bij de vermindering van de groei van 
nieuwe bacteriën. Mogelijke pockets (tanden en implantaten) blijven 
schoon, vrij van schadelijke bacteriën en tandvleesontstekingen 
blijven uit. De actieve zuurstof zorgt ervoor dat plaquevorming wordt 
voorkomen, tanden wit van kleur blijven en er na verloop van tijd geen 
kleurafwijkingen tussen de natuurlijke tanden en implantatenkronen 
ontstaan. Implaclean® bevat ook lactoferrine. Dit is een eiwit dat o.a. 
aanwezig is in speeksel, tranen, slijm en moedermelk. In combinatie 
met actieve zuurstof zorgt dit voor een antibacteriële, antiparasitaire 
en antivirale werking, waardoor gevaarlijke bacteriën geen kans 
krijgen om te overleven en de tanden en implantaten in optimale 
conditie blijven.

Implaclean® bevat ook een neutrale pH-waarde en een laag fluoride 
gehalte. Uit onderzoek 2, 3, 4, 5, 6 blijkt namelijk dat titanium door een 
hoog fluoride gehalte kan worden aangetast. Tegenwoordig bevatten 
bijna alle tandpasta’s een hoge concentratie fluoride (> 1200 ppm F-). 
Implaclean® daarentegen bevat slechts een kleine hoeveelheid
fluoride (+ / - 200 ppm F-) en geen schurende bestanddelen.

Gerelateerd aan

Parodontitis / peri-implantitis

Gingivitis / peri-implantitis
Parodontitis / peri-implantitis
Parodontitis
Pardontose
Cariës

Bekende anaërobe 
bacteriën
Actinobacillus actinomy 
cetemcomitans
Treponema denticola
Porphyromonas gingivalis
Prevotella intermedia
Bacteroides forsythus
Streptococcus mutans


