
Bevordert de 
mondweerstand voor het 
behoud van een optimale 

gezondheid

CPC protect

MONDSPOELMIDDEL
0,07% CPC met een hoge bioavailability

• Bevordert de mondweerstand
• Hoge concentratie Cetylpyridinium Chloride (CPC)
• Anti-plaque werking

Spoel en gorgel, om ook het achterste deel van de mond en de tong te  
bereiken, gedurende 1 minuut met 15 ml mondspoelmiddel, tweemaal 
daags na het tandenpoetsen.

TANDPASTA
0,14% CPC / 1.450 ppm natriumfluoride

• Voor dagelijks gebruik, helpt de vorming van tandplaque (biofilm) te  
verminderen en te voorkomen

• Remineraliseert het tandglazuur en voorkomt cariës

Aanvullend op het gebruik van het mondspoelmiddel voor een volledige 
dagelijkse mondverzorging.

Verwacht in 2021.

NIEUW



Cetylpyridinium Chloride (CPC) is een veilig en effectief antisepticum voor dagelijks gebruik met tevens anti-plaque 
werking en een substantiviteit (hechting in de mond) van 3-5 uur. CPC heeft een breedspectrum werking tegen:

• Diverse type bacteriën

• Schimmels

• Sommige virussen

CPC kan helpen om de virale belasting van bepaalde virussen in de mond te verminderen die verantwoordelijk zijn 
voor infecties van de luchtwegen. Daarnaast reduceert CPC het risico van transmissie van een drager van het virus 
naar een niet geïnfecteerd persoon.1
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In vitro en in vivo studie naar het Influenzavirus (virus met  
lipide-omhulsel, vergelijkbaar met het coronavirus)

Werkingsmechanisme: CPC verstoort het lipide- 
membraan van virussen met een lipide-omhulsel door 
middel van fysisch-chemische interacties, waardoor het  
membraan openscheurt en zo wordt geïnactiveerd.

- Virusdeeltjes die blootgesteld werden aan CPC, laten een 
verandering in de envelop (pijltjes) van de viruseenheden zien.

- De aanwezigheid van negatieve kleuring in de virionen duidt op doordringbaarheid van het membraan.
- De schaalbalk (100 nm (A) of 50 nm (B, C)) bevindt zich linksonder.
- Het aantal intacte en ontregelde viruseenheden na behandeling zijn gekwantificeerd.
Groep A: 4,5% van de viruseenheden was ontregeld
Groep B en C: 86% van de viruseenheden was ontregeld 

  CONCLUSIE: In deze studie is aangetoond dat CPC een sterk vermogen bezit om virussen  
 met een lipide-omhulsel te inactiveren.

CONCLUSION: CONCLUSION:

Cetylpyridinium Chloride (CPC)
Scientific evidence
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In vitro and in vivo study on Influenza virus.

Mechanism of action: CPC alters the lipid membrane of virus 
with lipid envelope through physicochemical interactions, 
causing it to rupture, and therefore, causing the inactivation of 
the virus. 

- The viral particles exposed to CPC show an alteration in the envelope (arrows) of the viral units.
- The presence of a negative stain inside the virions indicates the permeabilisation of the membrane.
- The number of intact and altered viruses after treatment
Group A: 4.5% of viral particles degraded, Groups B and C: 86% of viral particles degraded 

Group A: Control (Untreated flu virus)
Groups B and C: Flu virus treated with 0.005% CPC for 5 minutes

A B C

CPC has shown to have the capability 
to degrade viruses with a lipid envelope.

In this study, CPC has shown to possibly have a 
preventive effect on infection by viruses such as 
influenza, rhinovirus and coronavirus.

Transmission Electron Microscopy (TEM) showing that CPC disrupts the integrity 
of the viral envelope and the morphology of the flu virus
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Pilot clinical trial conducted on 94 healthy volunteers.

Aim: To determine if the use of CPC applied orally could 
prevent infections in the upper respiratory tract caused by 
viruses like influenza, rhinovirus and coronavirus.

Frequency and severity of the symptoms based on the diaries of study participants 
with upper respiratory tract infections.

Oral Health Experts

Good general health begins with good oral health

Symptom  Frequency (%)*           Severity (mean ± SD)
  Placebo  Active  P-value  Placebo  Active  P-value

Cough   29 (78.4%) 7 (25.9%)  < .001  1.73 ± 1.36 0.56 ± 1.01 < .001
Sore throat 30 (81.1%) 13 (48.1%) 008  1.73 ± 1.19 0.74 ± 0.85 .001
Runny nose 25 (67.6%) 18 (66.7%) 1  0.95 ± 0.88 1.56 ± 1.28 .027
Stuffy nose 19 (51.4%) 26 (96.3%) <.001  0.89 ± 1.05 2.07 ± 0.87 <.001
Malaise  22 (59.5%) 21 (77.8%) .179  1.49 ± 1.38 1.67 ± 1.03 .572
Fever  4 (10.8%)  0  -  100 – 103 °F  -   - 

* Percentage values are compared to the total number of events

TEM (transmissie-elektronenmicroscopie) toont aan dat CPC de integriteit  
van de virus-envelop en morfologie van het influenzavirus ontregelt

Groep A: Controle (onbehandeld influenzavirus)
Groep B en C: Influenzavirus behandeld met 0,0050% CPC gedurende 5 minuten
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Doel: Bepalen of oraal toegediende CPC preventief kan werken tegen infecties van de bovenste luchtwegen, veroorzaakt door 
virussen zoals het influenzavirus, rhinovirus en coronavirus.

Frequentie en ernst van symptomen geregistreerd bij patiënten opgenomen in het onderzoek (ook n.a.v. een bijgehouden dagboek). 

  CONCLUSIE: Uit dit onderzoek blijkt dat CPC een mogelijke preventieve werking heeft tegen  
 infecties door virussen zoals het influenzavirus, rhinovirus en coronavirus.

Symptoom Frequentie (%)*           Ernst (gemiddelde ± SD)
  Placebo  Actief  P-waarde Placebo  Active  P-waarde

Hoesten  29 (78.4%) 7 (25.9%)  < .001  1.73 ± 1.36 0.56 ± 1.01 < .001
Keelpijn  30 (81.1%) 13 (48.1%) 008  1.73 ± 1.19 0.74 ± 0.85 .001
Loopneus  25 (67.6%) 18 (66.7%) 1  0.95 ± 0.88 1.56 ± 1.28 .027
Verstopte neus 19 (51.4%) 26 (96.3%) <.001  0.89 ± 1.05 2.07 ± 0.87 <.001
Malaise  22 (59.5%) 21 (77.8%) .179  1.49 ± 1.38 1.67 ± 1.03 .572
Koorts  4 (10.8%)  0  -  100 – 103 °F  -   - 

*Percentages zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal gebeurtenissen

Frequentie en ernst van uit dagboeken afgeleide symptomen bij onderzoeksdeelnemers met infecties van de bovenste luchtwegen

CONCLUSIE

Het is gebleken dat CPC een mogelijke preventieve werking heeft tegen infecties door virussen 
zoals influenza, rhinovirus en coronavirus.
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Klinische studie uitgevoerd met 94 gezonde vrijwilligers, met als doel te bepalen of oraal toegediende CPC preventief 
kan werken tegen infecties van de bovenste luchtwegen veroorzaakt door virussen als influenza, rhinovirus en 
coronavirus.

7. Mukherjee PK, Esper F, Buchheit K, Arters K, Adkins I, Ghannoum MA et al. Randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial to assess the safety and effectiveness of a novel dual-action oral topical 
formulation against upper respiratory infections. BMC Infect Dis. 2017 Jan 14;17(1):74

07CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CPC) EN WETENSCHAPPELIJK BEWIJS

Een goede algemene gezondheid begint met een goede mondgezondheid

*Percentages zijn berekend ten opzichte van het totaal aantal geregistreerde symptomen.


