
*YMA: Yüksek Moleküler Ağırlıklı
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Gülümseyin çekmiyoruz

Dental Operasyonlarda
Hedefe Yönelik
Yaratıcı
Biyoteknolojik Çözümler

Gengigel® ile Hyaluronik Asit dengede, ağız sağlığınız yerinde. 



Hyaluronik Asit:
Hyaluronik Asit (HA) periodontal dokuların temel doğal, fizyolojik 
bileşenidir. 
Özellikle ağız boşluğunun, diş eti, periodontal bağ dokusu gibi 
dokularda yüksek konsantrasyonlarda mevcuttur.
Dokuda yüksek moleküler ağırlıkta bulunur. 

Gengigel® Prof'un içeriğindeki Yüksek Moleküler Ağırlıklı (YMA) 
Hyarulonik Asit dokuda doğal olarak var olan HA'nın etki profilini 
taklit eder.
Farklı sebeplerden dolayı  kaybedilen HA miktarlarını yenileyerek 
doku iyileşme ve onarım süreçlerini hızlandırır. 
Gengigel® Prof’un özel uygulaması, dokunun ihtiyacı olan hyaluronik 
asidin erken dönemde karşılanmasına ve HA’nın dokuda daha uzun 
süre kalmasına imkan verir.

Gülümseyin çekmiyoruz

Gengigel® ile Hyaluronik Asit dengede, ağız sağlığınız yerinde. 



Gengigel Prof® Dental tedavi sürecinde yanınızda! 

Gülümseyin çekmiyoruz

• Anti-enflamatuar etki gösterir.

• Dokunun nemli kalmasını sağlar. 
• Dış maddelere karşı bariyer görevi üstlenir.
• Ödem giderme sürecini hızlandırır. 

• Cerrahi travma ardından dokunun iyileşme 
   sürecini hızlandırmaya yardımcı olur. 
• Alveolar onarım süreci (diş çekimi, cerrahi 
   sonrası) esnasında kemik dokusunun 
   oluşumunu stimüle eder.

• Cerrahi müdahale (implantasyon,diş çekimi) 
   sonrası bekleme süresinin azaltılmasına 
   destek olur.

• Özellikle gingival ceplerde kullanım için 
   uygundur. 
• Ulaşılması zor olan bölgelere dahi kolaylıkla 
   ulaşım sağlanır.
• Kullanım kolaylığı sağlar 

Hyaluronidaz enzimini inhibe eder.

Kapasitesinin 50 katına kadar su tutma 
özelliği vardır. 

Sikatrizasyon sürecinde, dokuya 
fibroblast göçünü aktive eder. 

Homeostatik etki 

İrrigasyon uçları ile uygulanabilir. 



Gengigel® Prof Fluid

• Dental Hijyenin ilk aşamasıdır.
• Ağrıyı azaltmaya yardımcı olur.
• Mukoz membranın hassasiyetini azaltır. 
• Diş eti dokusunun tamirini, iyileşmesini destekler ve hızlandırır. 

 Cerrahi travmalar
 Periodontal işlemler
 İmplantlar 
 Diş çekimleri
 Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi
 Dikiş alma süreçlerinde.
 Diş beyazlatma işlemi öncesinde ve sonrasında, 1-2 dk boyunca 10 ml Gengigel® Prof. Fluid ile
 ağzın çalkalanması önerilir. 

Gengigel® Prof Syringes
Dokunun iyileşme süresini hızlandırarak, hasta uyuncunu arttırıp, toplam tedavi sürecini kısaltmaya 
yardımcı olur.
• Homeostaz
• Gingival cepler
• Cerrahi travmalar
• Periodontal işlemler
• İmplantlar
• Diş çekimleri
• Diş yüzeyi temizliği ve kök yüzeyi düzleştirilmesi

Gengigel® Prof,  çocuklar, gebe kadınlar ve yaşlılarda güvenle kullanılabilir. 
Doğal tatlandırıcı yardımcı madde olan ksilitol diş çürümesi riski oluşturmaz ve
şeker hastaları tarafından kullanılabilir.

Kullanıma hazırdır. 
Sulandırma gerekmez. 
Viskozitesi ve yüksek adezyon özelliği sayesinde mukozada uzun süre kalır.
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