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(Hyaluronzuur) 

Baby 
 

Zorgt voor een gezond tandvlees en verzacht ontstoken en gekwetst mondweefsel 
 
In de periode van kindertijd tot volwassenheid maakt de vorm van de mondholte een snelle en 
voortdurende groei door. Hierdoor moeten de periodontale weefsels, en dan met name de 
tandvleesslijmvliezen, zich versneld hernieuwen. Hyaluronzuur, een natuurlijk bestanddeel van de 
weefsels, dat van essentieel belang is voor het onderhouden van de natuurlijke balans die nodig is 
voor intercellulaire uitwisseling, wordt door deze omstandigheden in het bijzonder negatief beïnvloed. 
Het doorkomen van het eerste en tweede paar tanden en de hormale veranderingen in de pubertijd 
zijn vaak de oorzaak dat er een tekort aan hyaluronzuur ontstaat. Dit resulteert in een 
overeenkomstige vermindering van het beschermingsniveau dat de tandslijmvliezen bieden. 
 
GENGIGEL® baby is een medisch hulpmiddel dat hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht 
bevat (in de vorm van natrium hyaluraat), verkregen door middel van een biotechnologisch proces, dat 
een hoge graad van zuiverheid garandeert. 
 
Door het aanbrengen van hyaluronzuur ontstaat opnieuw een evenwicht tussen het periodontale 
weefsel en vocht. Als gevolg daarvan treden er versnelde helings- en herstelprocessen op door het 
voorkomen van een tekort aan natuurlijk hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht in het weefsel 
en het verhogen van de effecten daarvan. Hyaluronzuur veroorzaakt geen plaatselijk of systemisch 
farmacologische effecten op de tandslijmvliezen. 
Hyaluronzuur wordt op grote schaal gedepolymeriseerd en gereduceerd tot zijn basiscomponenten 
door de enzymatische werking van de bacteriële plaque. 
 
GENGIGEL® baby is speciaal samengesteld om het hyaluronzuur te benaderen dat in normaal 
tandvleesweefsel wordt aangetroffen. 
GENGIGEL® baby is uiterst veilig. 
Er zijn geen contra-indicaties en het veroorzaakt geen bijwerkingen. 
GENGIGEL® baby bevat geen conserveringsmiddelen, alcohol of kleurstoffen. 
 
Omdat de cariogene zoetstoffen vervangen zijn door xylitol, waardoor de plaatselijke pH verlaagd 
wordt, wat de groei van micro-organismen vermindert, is GENGIGEL® bijzonder geschikt voor die 
patiënten (zoals kinderen) die het meest gevoelig zijn voor toxicologische risico's en die het meest 
blootgesteld worden aan cariogene middelen. De samenstelling van GENGIGEL® baby is speciaal 
ontwikkeld om te voldoen aan specifieke behandelbehoeften bij baby's en kleine kinderen. De 
bestanddelen van de samenstelling zijn toxicologisch gezien volkomen veilig. De aangename smaak 
van melk en vanille, is speciaal ontwikkeld voor zeer jonge kinderen (0-6 jaar oud). Het 
veiligheidsprofiel van het product is van die aard dat het ook gebruikt kan worden in het geval 
ontstekingsremmers gecontra-indiceerd zijn. Het is ook geschikt voor diabetici, omdat door de 
toevoeging van xylitol, een natuurlijke zoetstof die geen tandbederf veroorzaakt, er geen significante 
schommelingen in de bloedsuikerspiegel veroorzaakt worden. Er is geen interactie bekend met andere 
medicatie. Het kan dus tijdens specifieke behandelingen, bijvoorbeeld met antibiotica, veilig gebruikt 
worden. 
 
De absolute veiligheid van GENGIGEL® baby wordt ondersteund door een zeer geavanceerde 
formulering, zodat het geschikt is voor de behandeling van ontstoken tandvlees bij kleine kinderen. 
 
De samenstelling onderscheidt zich door de volgende kenmerken: 
• GEEN CONSERVERINGSMIDDELEN 
• GEEN ALCOHOL 
• GEEN KLEURSTOFFEN 
• GEEN SUIKER 
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Indicaties: ontstekingen (gingivitis, bloedend tandvlees, gingivale retractie, gingivale pockets) of 
verwondingen (in het bijzonder aften, wonden veroorzaakt door uitneembare protheses of 
orthodontische instrumenten, reiniging, letsels na het trekken van tanden, gevolgen van chirurgische 
ingrepen), gevallen waarbij de gingivale slijmvliezen nood hebben aan verhoogde concentraties 
hyaluronzuur. 
 
Aanwijzingen voor het gebruik: breng GENGIGEL® baby drie tot vijf keer per dag aan tot alle 
symptomen verdwenen zijn. 
Breng een dun laagje op het tandvlees aan en masseer dit zachtjes met schone vingers in zodat het 
goed verdeeld wordt over het tandvleesslijmvlies. 
Het is aan te raden gedurende ten minste 30 minuten na het opbrengen niet te eten of te drinken. 
 
Onschuldig bij doorslikken. 
 
Waarschuwing: bevestigde overgevoeligheid voor de bestanddelen van de formule. Wanneer de 
symptomen aanhouden, een professionele zorgenverstrekker raadplegen. 
Bewaren tussen 5°C - 40°C 
 
Verpakking: 
GENGIGEL® BABY Tube 15 ml 


