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CHLOORHEXIDINE (CHX)
CHLOORHEXIDINE 0,12% + CPC 0,05%
Chloorhexidine wordt in de literatuur gezien als de “gouden standaard” om de uitstekende effectiviteit in bestrijding
van de orale biofilm1.
De combinatie van 0,12% Chloorhexidine met 0,05% Cetylpyridinium Chloride zorgt voor een sterke ondersteuning
op indicaties waarbij een maximale effectiviteit gewenst is.
Klinische studies tonen de superieure effectiviteit aan van 0,12% Chloorhexidine met 0,05% Cetylpyridinium Chloride
op bestrijding van de orale biofilm1-3.
Spoelen met Chloorhexidine 0,12% voorafgaand aan een tandheelkundige behandeling geeft een reductie van 96%
van de bacterial load in de mond 4.

CHLOORHEXIDINE 0,05% + CPC 0,05%
Een (verlengde) actieve inzet van 0,05% Chloorhexidine met 0,05% Cetylpyridinium Chloride voor een langdurige
bestrijding van de orale biofilm betekent een uitstekende ondersteuning van de dagelijkse mondhygiëne.
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0,12% CHLOORHEXIDINE MET 0,05% CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE GEEFT HET GROOTSTE
PERCENTAGE REDUCTIE VAN DE BACTERIËN IN DE ORALE BIOFILM (96,3%).5
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CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE (CPC)
Cetylpyridinium Chloride (CPC) is een veilig en effectief antisepticum voor dagelijks gebruik met antiplaque werking
en een substantiviteit van 3-5 uur. CPC heeft een breedspectrum werking tegen:
Diverse type bacteriën
Schimmels
Sommige virussen

•
•
•

Cetylpyridinium C

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.
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Uit preklinische onderzoeken blijkt dat de stof Cetylpyridinium Chloride (CPC) in staat is gebleken om de besmettelijke capaciteit van SARSCoV-2 met het 1000- voudige te verminderen. Deze werking van CPC is tevens effectief gebleken op verschillende SARS-CoV-2 varianten
In vitro and in vivo study on Influenza virus.
waaronder de Britse variant.

Mechanism of action: CPC alters the lipid membrane of virus

CONCLUSIE: Preklinische onderzoeken bevestigen dat de stof CPC in bepaalde mondspoelmiddelen
with lipid envelope through physicochemical interactions,
de besmettelijke capaciteit van SARS-CoV-2 vermindert.

causing it to rupture, and therefore, causing the inactivation of
the virus.
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In vitro en in vivo studie naar het Influenzavirus (virus met of the
lipide-omhulsel, vergelijkbaar met het coronavirus)
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Werkingsmechanisme: CPC verstoort het lipidemembraan van virussen met een lipide-omhulsel door
CHLORIDE
(CPC) EN WETENSCHAPPELIJK
middel van fysisch-chemische interacties, waardoor het
membraan openscheurt en zo wordt geïnactiveerd.
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CONCLUSIE:

viral particles exposed to CPC show an alteration in the envelope (arrows) of the viral units.
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Group A: 4.5% of viral particles degraded, Groups B and C: 86% of viral particles degraded
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CPC has shown to have the capability

Doel: Bepalen of oraal toegediende CPC preventief kan werken tegen infecties van de bovenste luchtwegen, veroorzaakt door
to degrade viruses with a lipid envelope.
virussen zoals het influenzavirus, rhinovirus en coronavirus.
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CONCLUSIE:

Uit dit onderzoek blijkt dat CPC een mogelijke preventieve werking heeft op
infecties veroorzaakt door virussen zoals het influenzavirus, rhinovirus en coronavirus.
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gebleken dat CPC een mogelijke preventieve werking heeft tegen infecties door virussen
zoals inﬂuenza, rhinovirus en coronavirus.

Tweevoudige werking voor een optimale preventie
Voorspoelen met CHX + CPC in de dentale praktijk
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