Antiseptische mondhygiëne met anti-infect dentalspray

Het risico op infecties door kolonisatie van bacteriën op de tandenborstel
voorkomen
De meeste mensen gebruiken hun tandenborstel twee keer per
dag, daardoor is contact met de mondflora onvermijdelijk. Om
deze reden is de tandenborstel een potentiële drager van microorganismen. Onderzoek naar de verspreiding van bacteriën
komen unaniem en onafhankelijk van de aard van de
tandenborstel tot de conclusie dat de principiële eigenschappen
van de borstel en het vochtige milieu in het badkamer ideale
voorwaarden bieden voor de kolonisatie van bacteriën. De
meeste bacteriën overleven een droogtijd van de tandenborstel
van meer dan 24 uur probleemloos. Door tandenborstels open
op te slaan/neer te leggen bestaat er verder het gevaar van
vreemde contaminatie door voor de mondholte niet typische
pathogene bacteriën. Het op chlorhexidin gebaseerde,
gepatenteerde dentalspray anti-infect kan binnen twee minuten de bacterie doden. In het
bijzonder voor patiënten van het ziekenhuis, mensen met immuundeficiëntie, diabetici en
patiënten met acute bacteriële, virale of mykotische infecties in de mondregio moeten worden
geadviseerd om de dagelijkse mondhygiëne consequent op pijl te houden. Anti-infect kan tevens
worden gebruikt voor desinfectie van het kunstgebit en tand apparatuur.
Gezondheidsrisico tandenborstel en co
Door het stijgende gezondheids- en hygiënebewustzijn ontstaat er voor tandenborstels en
interdentalborstels steeds meer vraag naar desinfectiereservoirs. Helaas terecht omdat in
tegenstelling tot eenmalig gebruik artikelen zoals tandzijde worden deze hygiëne artikelen soms
maanden lang gebruikt. Grondig uitspoelen na gebruik en langere droogtijden dragen weinig bij aan
de reductie van micro- organismen op de tandenborstel. Talrijke wetenschappelijke onderzoeken in
de laatste decennia (b.v. Noga et al. 1976, Svanberg 1978, Glass en Lare 1986, Nies et al. 2008)
beschrijven de verspreiding van bacteriën en bevestigen de rol van de mondhygiëneborsten bij de
overdraging van verschillende infecties zoals verkoudheid, herpes labiales of parodontitis. Het type
van de tandenborstel speelt hierbij een minder belangrijke rol en ook het middel voor het
tandenpoetsen heeft weinig invloed op de resterende micro- organismen. Opmerkelijk is dat in
ziekenhuizen: de desinfectie van de oppervlakte als basis voor de ziekenhuis hygiëne geld, wordt er
vaak niet op gelet dat de ca. 3000 borstels van een tandenborstel samen genomen een vlak van
immers 150 kwadratcentimeters hebben en direct in contact met de mondholte komen. Aangezien
de mondholte als de hoofdingang voor bacteriën geld lijkt het plausibel dat een deel van de
nosokomialen infecties (in het ziekenhuis verkregen infecties) op tandenborstel bacteriën terug te
voeren is.

Bijzondere risicogroepen
Een speciaal kenmerk voor een nagenoeg bacterie vrije mondhygiëne zouden ziekenhuis patiënten,
patiënten met stofwisseling ziekten zoals diabetes mellitus of ook kanker patiënten leggen: Omdat
de afweer verzwakt is treden vaker infecties op vooral aan het slijmvlies. Het slijmvlies is bijzonder
bloot gesteld aan bacteriën als zwammen en virussen. De mond is het sterkst (b.v. mukositis) omdat
bacteriën met iedere beet of met de tandenborstel in het lichaam belanden. Evenzo is er bij diabetici
een verlaagde weerstandskracht zodat een intraoraal wond-risico de impact op diabetes begunstigt.
Bijvoorbeeld kan al een niet serieus lijkende tandvlees ontsteking een goede bloedsuiker instelling
bedreigen. Bij patiënten in het ziekenhuis en in verpleeghuizen komt daar nog het vaker optreden
van resistente bacteriën en de nabijheid tot mede patiënten bij. Vooral voor deze risicogroep stelt
het desinfectiespray anit-infect een zinvolle aanvulling van de sowieso belangrijke mondhygiëne
voor.
Decontaminatie met anti-infect
Tot een reductie van bepaalde pathogene bacteriën zoals
b.v. E. Coli- bacterie kan een opgesloten bewaring van de
tandenborstel na gebruik bijdragen. De enige effectieve
maatregel is echter de regelmatige antiseptische
behandeling voor het gebruik van de tandenborstel of de
meervoudig te gebruiken interdentalborstel. Anti-infect,
het gepatenteerde dentalspray met het actieve
bestanddeel chlorhexidin, is daarvoor goed geschikt. Deze
decontaminatie methode met een 1,5% CHX- oplossing
bestrijd alle relevante bacteriën, virussen en zwammen veilig/gewis en betrouwbaar. Twee minuten
na het gebruik van de borstel opbrengen. Volgens de gebruiksaanwijzing zijn geen micro- organismen
meer aan te tonen/te vinden.
Het dentalspray is ook als desinfectie voor kunstgebitten of beugels te gebruiken. Ongewenste
bijwerkingen zoals verkleuring van tanden of een onaangename smaak zijn onwaarschijnlijk. Temeer
de gedesinfecteerde objecten achteraf afgespoeld worden. Rekening zou ook moeten worden
gehouden met de positieve invloed op het ziekten verloop bij wonden in de mondholte en in dit
geval een goede preventie is.
Het anti-infect dentalspray is verkrijgbaar in twee groottes via
apotheken, dentalshops of onder www.anti-infect.de:
30ml – PZN 9715491 – AVP 8,95 EUR /
100ml – PZN 9715485 – AVP 14,95 EUR
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