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Η παγκόσμια αποστολή της SUNSTAR είναι βασισμένη στην εταιρική φιλοσοφία μας «πάντα να 
προσπαθείς να βοηθήσεις τους ανθρώπους οπουδήποτε στον κόσμο να επιτύχουν καλύτερη υγεία και 
να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους». Υποστηρίζοντας αυτή την αποστολή και αυτό το όραμα, θα 
συνεχίσουμε να εστιάζουμε στην έρευνα πάνω στην πιθανή συσχέτιση ανάμεσα σε σοβαρές παθήσεις στα 
ούλα και σε ασθένειες όπως οι καρδιακές παθήσεις, το εγκεφαλικό, ο διαβήτης, οι δυσμενείς εκβάσεις 
εγκυμοσύνης και άλλες συστεμικές καταστάσεις, και να σταματήσουμε αυτή την αλυσιδωτή αντίδραση. 
Ο ρόλος μας ως μία από τις κορυφαίες παγκοσμίως εταιρείες στοματικής υγιεινής είναι να σας 
προσφέρουμε υπηρεσίες και κλινικά σχεδιασμένα και υποστηριζόμενα προϊόντα για την αντιμετώπιση 
των περιοδοντικών ασθενειών και γενικότερων στοματικών παθήσεων.

Το εμπορικό μας σήμα

Η σειρά εμπορικών σημάτων GUM® είναι η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων στοματικής 
φροντίδας και υγιεινής που καταπολεμούν τις αιτίες παρά τα συμπτώματα της περιοδοντικής νόσου - που 
έχει επιπτώσεις σε περίπου 70% του παγκόσμιου πληθυσμού. Με κατανόηση των μηχανισμών και των 
κύριων αιτιών των περιοδοντικών νοσών, η Sunstar αναπτύσσει νέα «σύγχρονα» και αξιόπιστα προϊόντα 
μέσω της συνεργασίας της με οδοντικούς επαγγελματίες και την εφαρμογή των πιο προηγμένων 
ερευνητικών ευρυμάτων από όλο τον κόσμο.

Περιοδοντική νόσος και σοβαρές ιατρικές παθήσεις

Τα τελευταία χρόνια, μελέτες έχουν δείξει ότι τα στοματικά βακτηρίδια μπορούν να εισέλθουν στο αίμα 
και να μεταφερθούν μέσω αυτού σε όλο το σώμα. Η σωματική απάντηση στα βακτηρίδια, 
συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής κυτοκινών, μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά προβλήματα υγείας, 
όπως σε αυξανόμενο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων, επιδείνωση του διαβήτη, πνευμονία και άλλες 
αναπνευστικές ασθένειες, εγκεφαλικό, ακόμη και σε δυσμενείς εκβάσεις εγκυμοσύνης. Ωστόσο, παρά τις 
δημοσιευμένες μελέτες σε αυτό το θέμα έχει δοθεί μικρή προβολή από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τις 
εθνικές κυβερνήσεις και τους επαγγελματίες υγείας.
Φροντίστε το στόμα σας και θα φροντίσετε τη γενικότερη υγεία σας.

Sunstar Foundation: Expert Co-ordination Meeting on Oral Health and Systemic Health - Periodontal Medicine: Health Policy Implications. Geneva, December 2002.
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ΠΡΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ. ” 
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Φροντίδα Ούλων 

Η οδοντική πλάκα είναι ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας στην περιοδοντική ασθένεια. Μαζί με την 
οδοντική πλάκα, άλλοι παράγοντες όπως η κακή στοματική υγιεινή, ο καπνός/το κάπνισμα, γενετικοί/
κληρονομικοί παράγοντες, συστημική ασθένεια (Διαβήτης Mellitus, AIDS) και ορισμένα φάρμακα όπως τα 
στεροειδή, τα φάρμακα θεραπείας καρκίνου, κ.α. αυξάνουν την προδιάθεση στην περιοδοντική ασθένεια.

Αναφέρεται ότι 6 στους 10 ανθρώπους πάσχουν από περιοδοντική ασθένεια σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ. 
(Global Oral Health Data Bank. Geneva: WHO, 2002).

 ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΟΥΛΩΝ
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Φροντίδα Ούλων 

Αντιμετωπίζοντας την ουλίτιδα:

• Πρώτος άξονας δράσης: Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, μέσω της τήρησης των βασικών κανόνων 
στοματικής υγιεινής - Βούρτσισμα των δοντιών, πλύσεις με στοματικό διάλυμα, χρήση οδοντικού νήματος.

• Δεύτερος άξονας δράσης: Όταν η πρόληψη στο σπίτι από μόνη της δεν είναι αρκετή, τοτε χρειάζεται 
οδοντιατρική επέμβαση και καθαρισμός. Επαγγελματικός καθαρισμός συνιστάται μία φορά κάθε 6 μήνες.



Περιοδοντική Θεραπεία & Πρόληψη  

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΥΘΕΣΗ
Προηγμένη αντιβακτηριακή και αντιμυκητιασική δράση 
ενάντια στους μικροοργανισμούς που σχηματίζουν την 
υπό- και υπερ-ουλική στοματική πλάκα. 1

GUM® Paroex® – Επαγγελματικός έλεγχος πλάκας για βέλτιστη υγεία των ούλων 

Η σειρά GUM Paroex συνδυάζει την κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα της Διγλυκονικής 
Χλωρεξιδίνης (CHX) με την εξουδετερωτική δράση κατά των τοξινών του Χλωριούχου Κετυλοπυριδινίου 
(CPC), προσφέροντας ένα προηγμένο αντισηπτικό σύστημα διπλής δράσης κατά της βακτηριακής 
πλάκας και των ενδοτοξινών της

Το CPC ενισχύει την αντιβακτηριακή δύναμη της CHX:

• Κάνοντας μικρότερες συγκεντρώσεις της νέας σύνθεσης του GUM Paroex εξίσου αποτελεσματικές με 
μεγαλύτερες συγκεντρώσεις σκέτης σύνθεσης CHX

• Πιθανώς μειώνοντας το βαθμό των ανεπιθύμητων ενεργειών σε σχέση με προϊόντα μεγαλύτερης 
συγκεντρώσης σκέτης CHX
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CHX 0.12% + CPC 0.05%

CHX 0.06% + CPC 0.05%

0.20

0.12

0.06

0

Βραχεία Θεραπεία

Καθημερινή Πρόληψη
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ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

• Η συνδυαστική σύνθεση 0.12% 
CHX + 0.05% CPC είναι τουλάχιστον 
εξίσου αποτελεσματική με την 
σύνθεση σκέτης 0.20% CHX.1

• Δεν υπήρχε σημαντική διαφορά 
μεταξύ της αποτελεσματικότητας του 
στοματικού διαλύματος 0.12% CHX 
σε σύγκριση με ενός 0.20% CHX 
στη συσσώρευση πλάκας και σε 
περιοδοντικές παραμέτρους. 2, 3, 4

• Το στοματικό διάλυμα 0.12% CHX 
προσφέρει τα ίδια κλινικά οφέλη όπως 
ένα στοματικό διάλυμα 0.20% CHX. 5

 GUM® Paroex® Βραχεία Θεραπεία – 0.12% CHX + 0.05% CPC  
Στοματικό διάλυμα και οδοντόκρεμα

• Μειώνει τη φλεγμονή των ούλων και τη συσσώρευση πλάκας

• Η βέλτιστη συγκέντρωση CHX μειώνει παρενέργειες για μέγιστη συμμόρφωση του ασθενούς

• Σύνθεση χωρίς αλκοολ με ευχάριστη γεύση

• Οδοντόκρεμα που θρέφει, καταπραΰνει και αναζωογονεί τα ούλα λόγω της βιταμίνης Ε / της Aloe Vera / 
και της Βιταμίνης Β5

• Η οδοντόκρεμα δεν περιέχει SLS ή ερεθιστικούς ανιονικούς παράγοντες αφρισμού για μια ήπια δράση 
στο στοματικό βλεννογόνο και ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα της CHX

NO: 1784  GUM Paroex  Mouthrinse 0.12%   300 ml

NO: 1782 PM GUM Paroex  Mouthrinse 0.12% with pump  5 l

NO: 1782 PMNP GUM Paroex  Mouthrinse 0.12% without pump  5 l

NO: 1790  GUM Paroex  Gel 0.12%   75 ml

0% ALCOHOL



 GUM® Paroex® Καθημερινή Πρόληψη – 0.06% CHX + 0.05% CPC  
Στοματικό διάλυμα και οδοντόκρεμα

• Παρέχει μακράς διάρκειας προστασία ενάντια στα περιοδοντικά προβλήματα

• Σύνθεση χωρίς αλκοόλ με ευχάριστη γεύση

• Η Οδοντόκρεμα βοηθά στην προστασία από τη φθορά χάρη στο φθόριο 950ppm, ενώ παράλληλα 
θρέφει, καταπραΰνει και αναζωογονεί τα ούλα χάρη στη Βιταμίνη Ε / την Aloe Vera / και τη Βιταμίνη Β5

• Η οδοντόκρεμα δεν περιέχει SLS ή ερεθιστικούς ανιονικούς παράγοντες αφρισμού για μια ήπια δράση 
στο στοματικό βλεννογόνο και ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη βιοδιαθεσιμότητα της CHX

NO: 1702  GUM Paroex  Mouthrinse 0.06%   500 ml

NO: 1750  GUM Paroex  Toothpaste 0.06%   75 ml

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΑΝΩΤΕΡΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Το Χλωριούχο Κετυλοπυριδίνιο (CPC) δρα συνεργικά 
με τη Διγλυκονική Χλωρεξιδίνη (CHX) ενισχύοντας 
ακόμα περισσότερο την αντι-βακτηριακή και αντι-
μυκητιασική της δράση. 1

Περιοδοντική Θεραπεία & Πρόληψη 

0% ALCOHOL



Στοματικές Άφθες 

Οι στοματικές άφθες είναι επώδυνες πληγές που εμφανίζονται στην γλώσσα, στα ούλα, στον ουρανίσκο  
ή στην εσωτερική πλευρά των χειλιών ή μάγουλων. Έχει υπολογιστεί ότι το 20% του γενικού πληθυσμού 
θα υποφέρει από στοματικές άφθες σε κάποιο σημείο της ζωής τους44,45 και η αθροιστική συχνότητα 
κυμαίνεται από 5-66% του πληθυσμού.

Η στοματική άφθα αφαιρεί το ανώτερο στρώμα της επιφάνειας του στόματος, ώστε τα νευρικά κύτταρα  
να εκτίθενται.

Το φαγητό, το ποτό, ο αέρας και το σάλιο μπορούν να ερεθίσουν αυτές τις εκτεθειμένες νερικές 
απολήξεις,να προκαλέσουν ακόμα περισσότερο πόνο και να επιβραδύνουν την διαδικασία επούλωσης 
της άφθας. Για αυτό τον λόγο οι άφθες μπορούν να επηρεάσουν την ικανότητα του ασθενούς να 
συγκεντρωθεί, να φάει, να πιεί- ακόμα και να μιλήσει φυσιολογικά.46

Ένα φράγμα που προστατεύει τις εκτεθειμένες νευρικές απολήξεις μπορεί να βοηθήσει στην επιτάχυνση 
της επούλωσης και να προσφέρει άμεση ανακούφιση.

ΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΑΦΘΕΣ



Στοματικές Άφθες 

 GUM® AftaClear™ Gel

• Είναι πιο κατάλληλο στην οξεία θεραπεία για τοπική χρήση σε μεμονωμένες πληγές.

• Εύκολο στην εφαρμογή χάρη στην μακριά κάνουλα εφαρμογής.

• Σύνθεση χωρίς αλκοόλ.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά.
 

NO: 2400  GUM AftaClear Gel  10 ml

GUM® AFTACLEAR™ GEL:
• Παρέχει αποτελεσματική ανακούφιση από τις πρώτες εφαρμογές
• Προσφέρει μακράς διάρκειας και άμεση ανακούφιση από τον πόνο
• Προωθεί την γρήγορη επούλωση
• Δεν προκαλεί ερεθισμούς
• Δεν θα τσούξει, κάψει, μουδιάσει ή προκαλέσει ξηρό στόμα.
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Στοματικές Άφθες 

 GUM® AftaClear™ Spray

• Ιδανικό για χρήση ‘εν-κινήσει’ και για δυσπρόσιτες περιοχές, όπως το πίσω μέρος του στόματος.

• Το εύκολο στη χρήση και πολλαπλών κατευθύνσεων στόμιο, εγγυάται μία στοχευμένη εφαρμογή του 
υγρού με βέλτιστη υγιεινή.

• Σύνθεση χωρίς αλκοόλ.

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά.
 

NO: 2420  GUM AftaClear Spray  15 ml

GUM® AFTACLEAR™ SPRAY:
• Παρέχει αποτελεσματική ανακούφιση από τις πρώτες εφαρμογές
• Προσφέρει μακράς διάρκειας και άμεση ανακούφιση από τον πόνο
• Προωθεί την γρήγορη επούλωση
• Δεν προκαλεί ερεθισμούς
• Δεν θα τσούξει, κάψει, μουδιάσει ή προκαλέσει ξηρό στόμα.



Στοματικές Άφθες 

 GUM® AftaClear™ Στοματικό διάλυμα

• Η εύκολη εφαρμογή είναι ιδανική για την αντιμετώπιση πολλαπλών, επανερχόμενων και 
δυσπρόσιτων στοματικών αφθών

• Βοηθάει στην πρόληψη των αφθών και άλλων στοματικών πληγών από το να χειροτερεύσουν ή  
να εξαπλωθούν 

• Έχει ένα βολικό καπάκι μέτρησης για εύκολη εφαρμογή

• Σύνθεση χωρίς αλκοόλ

• Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά (κατά προτίμηση άνω των 6 ετών)
 

NO: 2410  GUM AftaClear Rinse  120 ml

GUM® AFTACLEAR™ RINSE:
• Παρέχει αποτελεσματική ανακούφιση από τις πρώτες εφαρμογές
• Προσφέρει μακράς διάρκειας και άμεση ανακούφιση από τον πόνο
• Προωθεί την γρήγορη επούλωση
• Δεν προκαλεί ερεθισμούς
• Δεν θα τσούξει, κάψει, μουδιάσει ή προκαλέσει ξηρό στόμα



Φροντίδα Ούλων 
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NO: 1312  GUM Trav-Ler Cylindrical 0.6 mm  ISO 0

NO: 1314  GUM Trav-Ler Tapered 0.8 mm  ISO 1

NO: 1412  GUM Trav-Ler Cylindrical 0.9 mm  ISO 2

NO: 1414  GUM Trav-Ler Tapered 1.1 mm  ISO 3

NO: 1512  GUM Trav-Ler Cylindrical 1.2 mm  ISO 3

NO: 1514  GUM Trav-Ler Tapered 1.3 mm  ISO 4

NO: 1612  GUM Trav-Ler Cylindrical 1.4 mm  ISO 4

NO: 1614  GUM Trav-Ler Tapered 1.6 mm  ISO 5

NO: 1618  GUM Trav-Ler Cylindrical 2.0 mm  ISO 6

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Η επίστρωση χλωρεξιδίνης στο μεσοδόντιο 
βουρτσάκι μειώνει σημαντικά τη βακτηριακή 
μόλυνση για έως και δύο
εβδομάδες χρήσης. 6
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  GUM® Trav-Ler®

• Αφαιρεί έως και 25% περισσότερη πλάκα χάρη στο καινοτόμο τριγωνικό σχήμα των ινών (σε 
σύγκριση με συμβατικές νάϋλον ίνες)

• Νέα, μοντέρνα εργονομική λαβή για μέγιστη άνεση και έλεγχο χάρη στην ευλύγιστη, μακρύτερη και 
αντιολισθητική λαβή. Ο ευλύγιστος λαιμός επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα πίσω δόντια

• Για μείωση των πιθανοτήτων τραυματισμού και την αποφυγή φθοράς στο σμάλτο των δοντιών, το σύρμα 
είναι επικαλυμμένο και το άκρο της είναι στρογγυλεμένο για να εξασφαλιστεί η προστασία των ούλων

• Το αεριζόμενο καπάκι εκτελεί διπλή λειτουργία, αυτη της προστασίας της μεσοδόντιας βούρτσας και 
αυτή της επέκτασης της λαβής για ευκολότερη πρόσβαση στα πίσω δόντια

• Μια πλήρης σειρά από 9 μεσοδόντια βουρτσάκια, από το λεπτότερο στο πιο φαρδύ, για μια 
ολοκληρωμένη υγιεινή όλων των μεσοδόντιων διαστήματων



Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Bi-Direction

• Για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δόντια: Μοναδικό σύστημα διπλής κλίσης και κατεύθυνσης για 
εύκολη πρόσβαση τόσο στα μπροστινά όσο και στα πίσω δόντια με μια βούρτσα

• Το κατοχυρωμένο με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ισχυρό σύρμα από κράμα μαγγανίου εξασφαλίζει 
ενισχυμένη αντοχή και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε κάθε βούρτσα

• Ημι-μακριά λαβή για εύκολη πρόσβαση σε όλα τα δόντια

• Κατάλληλο και για εμφυτεύματα: μεταλλικό στέλεχος επικαλυμμένο με ναύλον για να μην 
δημιουργούνται γαλβανικά ρεύματα και εκδορές 

NO: 2114  GUM Bi-Direction  - Cylindrical  0.7 mm ISO 1 

NO: 2314  GUM Bi-Direction  - Tapered  0.9 mm ISO 2

NO: 2614  GUM Bi-Direction  - Tapered  1.2 mm ISO 3

45°
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Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Soft-Picks® 

• Ευλύγιστες, μαλακές, ελαστικές τρίχες με επίστρωση φθορίου για ασφαλή αφαίρεση πλάκας και 
υπολειμμάτων τροφών ανάμεσα στα δόντια

• Τεχνολογία χωρίς σύρμα που εξασφαλίζει ότι δεν θα βλάψει τα ούλα

• Διαθέσιμο σε 3 μεγέθη: Regular, Large και Extra Large με πρακτική θήκη μεταφοράς

• Ιδανικό για γέφυρες, εμφυτεύματα και ορθοδοντικές συσκευές
 

NO: 632   GUM Soft-Picks Regular - With convenient travel case  40pcs

NO: 634   GUM Soft-Picks Large - With convenient travel case  40pcs

NO: 636   GUM Soft-Picks Extra Large - With convenient travel case  40pcs

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 
Μειώνει την ουλίτιδα και απομακρύνει 
την πλάκα ανάμεσα στα δόντια το ίδιο 
αποτελεσματικά με το νήμα. 7

Regular Large Extra Large



Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Soft-Picks® Advanced 

• Εύκολος, αποτελεσματικός και πλήρης καθαρισμός μεταξύ των δοντιών

• Σχεδιασμός αιχμής, προσαρμοσμένος στο φυσικό σχήμα του σαγονιού 

• Βελτιωμένη άνεση και έλεγχος για ευκολότερη προσέγγιση κάθε περιοχής του στόματος, 
συμπεριλαμβανομένων και των δυσπρόσιτων δοντιών στο πίσω μέρος

• Μαλακές τρίχες από καουτσούκ για ασφαλή και απαλή χρήση στα ούλα (ακόμα και στα ευαίσθητα 
ούλα). Βοηθάει επίσης για μικρο-εντριβές ούλων ώστε να παραμένουν υγιή και σφιχτά.

• Κωνικός σχεδιασμός ώστε να ενισχύει την προσαρμογή σε μικρά και μεγάλα διαστήματα καθώς και 
στην χρήση με ορθοδοντικές συσκευές, γέφυρες, εμφυτεύματα 

• Φιλικό προς τον ιστό: δεν σχίζεται ούτε περιέχει κάποιο σκληρό πλαστικό

• Latex, ξύλο και χωρίς μέταλλο
 

NO: 649     GUM® Soft-Picks® Advanced blister SMALL – With travel case30 pcs

NO: 650     GUM® Soft-Picks® Advanced blister REGULAR – With travel case30 pcs 

NO: 651     GUM® Soft-Picks® Advanced blister LARGE – With travel case30 pcs
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Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Expanding Floss

• Λεπτό, εισχωρεί εύκολα ακόμα και ανάμεσα στα πιο στενά σημεία 

• Διαστέλλεται κατά τη διάρκεια της χρήσης επιτρέποντας στο νήμα να προσαρμοζεται στα ποικίλα 
μεγέθη των μεσοδόντιων διαστημάτων για επαφή με μεγαλύτερη οδοντική επιφάνεια

• Απαλό με τα ούλα, ιδανικό για ευαίσθητα δόντια και ούλα
 

NO: 2030  GUM Expanding Floss  30 m

pre-expand post-expand



 GUM® Easy-Floss

• Εισχωρεί εύκολα ανάμεσα στα δόντια και κάτω από την παρυφή των ούλων λόγω του ειδικού υλικού 
PTFE (πολυτετραφθοροαιθυλένιο) καθιστώντας το ιδανικό για νέους χρήστες νήματος

• Η κατασκευή από μονή ίνα είναι εξαιρετικά ισχυρή και ανθεκτική (δε ξεφτίζει)

• Το μεταξένιο φινίρισμά του είναι μαλακό και απαλό με τα ούλα
 

 NO: 2000  GUM Easy-Floss   30 m

Φροντίδα Ούλων 
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Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Butlerweave® Floss

• Η μοναδική ύφανσή του προσφέρει ανθεκτικότητα και εύκολη εισχώρηση 

• Πατενταρισμένος σχεδιασμός ύφανσης: εκτείνεται στην επιφάνεια των δοντιών για αποτελεσματικό 
καθαρισμό και απομάκρυνση της πλάκας 

• Πλατύ, επίπεδο προφίλ: Γλιστράει ανάμεσα στα πιο στενά σημεία 

• Διατίθεται κηρωμένο (1155) και ακήρωτο (1055) 
 

NO: 1055  GUM  Butlerweave - Unwaxed   50 m

NO: 1155  GUM  Butlerweave - Waxed   50 m

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
• Μειώνει τον δείκτη ουλίτιδας (κατά 32% σε όλο το 

στόμα και 36% στις εγγύς περιοχές) μετά από 5 
εβδομάδες.

 • Μειώνει τον δείκτη αιμορραγίας (κατά 56% σε όλο 
το στόμα), μετά από 5 εβδομάδες. 8



 GUM® Easy-Flossers 

• Βολικό και μιας χρήσης, ειδικό νήμα που γλιστράει εύκολα ανάμεσα στα δόντια χωρίς να ξεφτίζει,   
να σπάει ή να χαλαρώνει (ξεχυλώνει)

• Οι πολλαπλές ίνες παρέχουν μια ανάγλυφη επιφάνεια για μεγαλύτερη επαφή με τα δόντια και αποτελεσματική 
απομάκρυνση της πλάκας

• Με κεκλιμένη κεφαλή για εύκολη πρόσβαση στα πίσω δόντια

• Ελαφρώς κηρωμένο, με γεύση μέντας και θήκη μεταφοράς
 

NO: 890  GUM  Easy Flossers with convenient travel case  30 pcs     

 GUM® Flosbrush® Automatic

• Εύκολο στη χρήση. Απλά πατήστε το μοχλό για να προωθήσει ένα καθαρό κομμάτι νήματος

• Κεκλιμένος σχεδιασμός για να φτάνει τα πίσω δόντια 

• Μοναδικός και πρωτοποριακός σχεδιασμός νήματος με έξτρα-ανθεκτικές ίνες

• Εσωτερικοί ξεχωριστοί θάλαμοι για το καινούργιο και το χρησιμοποιημένο νήμα

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 847  GUM Flosbrush Automatic - Waxed   250 χρήσεις

Φροντίδα Ούλων 
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Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Activital®

• Ενεργεί στις ζωτικές περιοχές για την πρόληψη της ουλίτιδας και τη διατήρηση υγιών ούλων

• Η μόνη οδοντόβουρτσα ειδικά σχεδιασμένη για να απομακρύνει την πλάκα από τα μεσοδόντια 
διαστήματα και κατά μήκος των ούλων μέσω των ορθογώνιων και τριγωνικών θυσάνων

• Το πατενταρισμένο μοτίβο θυσάνων σε τριάδες εξασφαλίζει επαγγελματική αφαίρεση της πλάκας 
χωρίς να τραυματίζει τα ούλα

• Προηγμένη εργονομική σχεδίαση της λαβής με λεπτό λαιμό, απορροφά την υπερβολική πίεση του 
βουρτσίσματος επιτρέποντας το απαλό βούρτσισμα

• Πολύ λεπτή κεφαλή για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 581  GUM Activital  Compact  Soft

NO: 583  GUM Activital  Compact  Medium

NO: 585  GUM Activital  Ultra Compact  Soft

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΑΝΩΤΕΡΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
23% πιο αποτελεσματική στην μείωση της 
ουλίτιδας. 9

Ultra 
Compact

Ultra Compact

Compact 

Compact



Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Technique® PRO

• Βαθύτερος και απαλός καθαρισμός για πιο υγιή ούλα

• Η επαγγελματική οδοντόβουρτσα που συστήνεται ειδικά για ερεθισμένα, πρησμένα ούλα ή ούλα που ματώνουν 

• Οι κωνικές τρίχες εξασφαλίζουν βαθύτερη διείσδυση για ανώτερο καθαρισμό κάτω από και κατά 
μήκος της ουλοδοντικής σχισμής και ανάμεσα στα δόντια

• Οι ίνες διπλού επιπέδου καθαρίζουν την εκτεθειμένη επιφάνεια των δοντιών κάτω από και κατά 
μήκος της ουλοδοντικής σχισμής και ανάμεσα στα δόντια

• Οι κεκλιμένες ίνες διευκολύνουν την πρόσβαση ανάμεσα στα δόντια εφάπτοντας στην επιφάνεια του 
δοντιού με διαφορετικές κατευθύνσεις

• Η αντιολισθητική λαβή Quad-Grip προάγει βελτιωμένη τεχνική βουρτσίσματος, σχηματίζοντας γωνία 
45ο για βέλτιστο καθαρισμό κάτω από την παρυφή των ούλων
 

NO: 525        GUM  Technique PRO        Compact  Soft

NO: 528        GUM  Technique PRO         Compact  Medium

*In-Vitro Test, YRC Inc., September 2008     ** από τις συμβατικές ίνες

Διπλού 
επιπέδου ίνες

Κεκλιμένες ίνες Πατενταρισμένη 
λαβή Quad-Grip

45°

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΜΕΛΕΤΗΜΕΝΗ*  
Απαλή και πιο αποτελεσματική** αφαίρεση πλάκας 
στις πιο δύσκολες για καθαρισμό περιοχές:

7χ κατά μήκος 
της ουλοδοντικής 

σχισμής

1.6x ανάμεσα 
στα δόντια

7x κάτω από 
την ουλοδοντική 

σχισμή
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Φροντίδα Ούλων 

Compact 

Full

Patented Quad-Grip

45°

 GUM® Technique®+

• Σχεδιασμένη για προηγμένη τεχνική βουρτσίσματος

• Η πατενταρισμένη λαβή Quad-Grip διασφαλίζει τη βέλτιστη γωνία βουρτσίσματος

• Ο σχεδιασμός Dome Trim® (καμπυλωτό τελείωμα) κλινικά αποδεδειγμένα φθάνει κάτω από την 
ουλοδοντική σχισμή και ανάμεσα στα δόντια για βέλτιστη στοματική υγιεινή

• Οι μακρύτερες τρίχες στο κέντρο εφαρμόζουν τέλεια στα μεσοδόντια διαστήματα για αποτελεσματική 
απομάκρυνση της πλάκας ανάμεσα στα δόντια

• Η SuperTip προέκταση της άκρης εξαλείφει την πλάκα και από δυσπρόσιτες περιοχές

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 490  GUM  Technique+  Full   Soft

NO: 491  GUM  Technique+  Compact   Soft

NO: 492  GUM  Technique+  Full   Medium

NO: 493  GUM  Technique+  Compact  Medium

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Μειώνει την ουλίτιδα (33%) 
και την πλάκα (17%). 10



Φροντίδα Ούλων 

 GUM® MicroTip®

• Η τεχνολογία Micro-feathering στις ίνες των εσωτερικών σειρών των θυσάνων της οδοντόβουρτσας 
αυξάνει τον αριθμό των ινών κατά 70%, για απαλό καθαρισμό ευρύτερης επιφάνειας

• Ο μοναδικός καμπυλωτός σχεδιασμός των άκρων των ινών επιτρέπει την αποτελεσματική αφαίρεση 
της πλάκας στα μεσοδόντια διαστήματα

• Dome-trim®: Οι μακρύτερες τρίχες στη κεντρική σειρά κλινικά αποδεδειγμένα αφαιρούν τα βακτήρια 
κάτω από την παρυφή των ούλων

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία

NO: 471  GUM Microtip Toothbrush Compact  Soft

NO: 473  GUM Microtip Toothbrush Compact  Medium

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 
DOME-TRIM®

Οι υπερυψωμένες ίνες στο κέντρο είναι 
αποτελεσματικές στη μείωση των 
υποουλικών περιοδοντοπαθητικών 
μικροοργανισμών 11, 12

Compact Full
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Φροντίδα Ούλων 

 GUM® Classic

• Το πατενταρισμένο προφίλ τριχών Dome-trim® κλινικά αποδεδειγμένα παρέχει εξαιρετικά 
αποτελεσματική αφαίρεση πλάκας και μειώνει τις φλεγμονές των ούλων 10, 11

• Ελαστικό άκρο για μασάζ των ούλων (στην 411, 409)

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 411  GUM Classic Full  Soft

NO: 409  GUM Classic Compact  Soft

NO: 311  GUM Classic Slender  Soft

full

slender

compact



 GUM® Travel

• Τρίχες με αντιβακτηριδιακή προστασία ώστε να κρατάνε την βούρτσα πιο καθαρή μεταξύ των 
χρήσεων

• Λαβή αεριζόμενου σχεδιασμού ώστε να επιτρέπει την διαφυγή της υπερβολικής υγρασίας

• Τρίπτυχος σχεδιασμός: Η κεφαλή της βούρτσας διπλώνει μέσα στην λαβή με ευκολία για καθαρή και 
συμπαγή ταξιδιωτική χρήση

• Άνετος σχεδιασμός λαβής για έλεγχο κατά τη διάρκεια του βουρτσίσματος
 

ΝO: 158  GUM Travel Brush Soft

 GUM® Post - Operation / Μετεγχειρητική

• Εξαιρετικά μαλακή οδοντόβουρτσα με τρίχες 0,10 χιλιοστών, ιδανική για μετεγχειρητικό καθαρισμό, 
περιοδοντική νόσο, ερεθισμούς του στόματος, εξαγωγές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα
 

NO: 317  GUM Post-Operation Brush 

Φροντίδα Ούλων 



Λεύκανση

Οι λεκέδες στα δόντια μπορούν να διαχωριστούν σε δύο κατηγορίες:

Εξωγενείς λεκέδες - που βρίσκονται στην εξωτερική επιφάνεια της δομής του δοντιού και είναι συνήθως 
καφέ, πορτοκαλί ή και κίτρινου χρώματος. Ενδογενείς λεκέδες – ενσωματωμένοι στη δομή των δοντιών, 
και είναι συνήθως μαύροι, γκρι ή και πράσινου χρώματος. Ο αποχρωματισμός των δοντιών μπορεί να 
προκληθεί από πολλαπλές ενδογενείς και συστημικές συνθήκες. 
Εαν ο αποχρωματισμός των δοντιών δεν αντιμετωπιστεί, μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση του 
χαμόγελου ενός ατόμου αλλά και του κρανιοπροσωπικού συμπλέγματος, προκαλώντας προσωρινά, 
καθώς και μόνιμα, κοινωνικά και ψυχολογικά επακόλουθα.

Αντιμετωπίζοντας τον αποχρωματισμό των δοντιών:
Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, μέσω της διατήρησης των βασικών κανόνων στοματικής υγιεινής όπως 
το βούρτσισμα, το στοματικό διάλυμα και τη χρήση οδοντικού νήματος.

 ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΚΕΔΩΝ



ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Πιο αποτελεσματική στην απομάκρυνση λεκέδων 
από άλλες λευκαντικές οδοντόπαστες. 17

Β Ε Λ Τ Ι Ω Μ Ε Ν Η  Σ Υ Ν Θ Ε Σ Η

Μη επεξεργασμένο δισκίο, πριν 
λεκιαστεί

Λεκιασμένο δισκίο*, βουτηγμένο σε 
νερό μόνο 

Αποτέλεσμα μετά τη βύθιση του 
δισκίου σε διάλυμα οδοντόκρεμας 
GUM® Original White - Αραίωση 4X

*Δισκία υδροξυαπατίτης λεκιάστηκαν 
τοποθετώντας τα σε CHX, σε διάλυμα 
σιδήρου, τσάι και υποκατάστατο σάλιου

Λεύκανση  

 Οδοντόκρεμα GUM® Original White 

• Επαναφέρει τη φυσική λευκότητα των δοντιών, απαλή με τα ούλα

• Φυσική δράση: αφαιρεί απαλά τους επιφανειακούς λεκέδες λόγω της υψηλής καθαριστικής δύναμης 
πυριτίου χαμηλής αποτριβής

• Χημική δράση: ο μηχανισμός StainClear διαλύει τους λεκέδες και αποτρέπει το σχηματισμό νέων, 
χωρίς σκληρά λειαντικά/ λευκαντικούς παράγοντες

• Ο μικροαφρισμός (microbubble) περιέχει υψηλότερη περιεκτικότητα του λευκαντικού παράγοντα 
StainClear για μέγιστη επαφή με την επιφάνεια του δοντιού

• Περιέχει 1490 ppm φθορίου + ισομαλτιτόλη για αυξημένη επανασβεστίωση του σμάλτου

• Η βιταμίνη E και η Προ-βιταμίνη Β5 βοηθά στη θρέψη και στην αναζωογόνηση των ιστών των ούλων
 

NO: 1745  GUM Original White Toothpaste   75 ml
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Λεύκανση

 GUM® Original White Στοματικό διάλυμα 

• Αποκαθιστά τη φυσική λευκότητα των δοντιών, απαλό με τα ούλα

• Η πατενταρισμένη StainClear σύνθεση του διαλύει απαλά και απομακρύνει τους λεκέδες από τις 
δυσπρόσιτες περιοχές του δοντιού και σχηματίζει ένα προστατευτικό φιλμ που αποτρέπει την 
προσκόλληση και τη συσσώρευση νέων λεκέδων

• Η προ-βιταμίνη Β5, βιταμίνη-Ε και αλλαντοΐνη θρέφουν τα ούλα με αναζωογονητικά συστατικά και 
αντιοξειδωτικά

• Ο συνδυασμός Φθορίου 250 ppm και Ισομαλτιτόλης παρέχουν ενισχυμένη επαναμεταλλοποίηση μαζί 
με προστασία κατά της φθοράς και της τερηδόνας
 

NO: 1747  GUM Original White Mouthrinse  300 ml

ΚΛΙΝΙΚΑ ΔΟΚΙΜΑΣΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Ο μηχανισμός ελέγχου λεκέδων StainClear 
διαλύει τους λεκέδες απαλά και τους 
απομακρύνει, σχηματίζοντας ένα προστατευτικό 
φιλμ που εμποδίζει την εναπόθεση νέων. 19

0% ALCOHOL



 GUM® Original White Οδοντικό νήμα 

• Σχεδιασμένο για να αφαιρεί τους λεκέδες ανάμεσα στα δόντια

• Παρέχει αποτελεσματικό μεσοδόντιο και υποουλικό έλεγχο της πλάκας

• Με μικροσωματίδια πυριτίου και φθόριο 
 

NO: 2040M  GUM Original White Floss  30 m

Λεύκανση  

κερί

νήμα

μικροσωματίδια πυρίτιου

ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΛΕΓΜΕΝΗ ΥΠΕΡΟΧΗ
Αφαιρεί τους λεκέδες ανάμεσα στα δόντια 
σε μεγαλύτερο βαθμό από άλλα λευκαντικά 
νήματα. 20



Το στόμα δεν είναι απρόσβλητο από τη διαδικασία της γήρανσης. Με το χρόνο, τα ούλα αρχίζουν να 
υποχωρούν, εκθέτοντας τις ρίζες των δοντιών όπου το προστατευτικό περίβλημα του σμάλτου είναι 
ιδιαίτερα ευάλωτο.  
Τα δόντια μπορεί επίσης να υποφέρουν από απώλεια μεταλλικών στοιχείων, συμβάλλοντας έτσι στη 
σταδιακή διάβρωση του σμάλτου. 
Χωρίς την προστασία που παρέχεται από τα ούλα και το σμάλτο, η περιοχή της ρίζας του δοντιού γίνεται 
ευπαθής σε εξωτερικά ερεθίσματα που επιτρέπουν στα ζεστά, στα κρύα, στα γλυκά, στα ξινά και στα πικρά 
ερεθίσματα να μεταδίδονται στο νεύρο του δοντιού μέσα από τις μικροσκοπικές οπές (οδοντικά σωληνάρια). 
Αυτή η διέγερση προκαλεί πόνο ή δυσφορία στους πάσχοντες. Μπορεί επίσης να αναπτυχθεί τερηδόνα 
γύρω από αυτή την ευαίσθητη περιοχή.

Περίπου το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού υποφέρει από ευαίσθησία στα δόντια.

 ΥΠΕΡΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ

Υπερευαισθησία 



Αντιμετώπιση της υπερευαισθησίας:

• Πρώτος άξονας δράσης:  
Η πρόληψη ξεκινάει από το σπίτι, μέσω της διατήρησης των βασικών κανόνων στοματικής υγιεινής 
και τη χρήση προϊόντων κατά της υπερευαισθησίας, ειδικά σχεδιασμένων για ασθενείς που 
υποφέρουν από ευαίσθητα δόντια (Οδοντόκρεμες/Στοματικά διαλύματα Νιτρικού ή Κιτρικού Καλίου  
και μια έξτρα μαλακή οδοντόβουρτσα που είναι απαλή για τα ούλα) - Βούρτσισμα των δοντιών, και 
πλύσεις με στοματικό διάλυμα.

• Δεύτερος άξονας δράσης:  
Όταν η πρόληψη στο σπίτι απο μόνη της δεν είναι αρκετή, ο οδοντίατρος δύναται να εφαρμόσει ένα 
βερνίκι ή μια επικάλυψη στο δόντι για να μειώσει άμεσα τον πόνο / ευαισθησία φράζοντας τα 
οδοντινικά σωληνάρια και/ή αποτρέποντας την άμεση έκθεση στα επίπονα ερεθίσματα.

Υπερευαισθησία 
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Υπερευαισθησία 

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
• Αποδεδειγμένο αποτέλεσμα 

απευαισθητοποίησης με 5% νιτρικό κάλιο. 22

• Αντιφλεγμονώδης δράση με εκχυλίσματα 
από Aloe Vera. 23

 GUM® SensiVital® Οδοντόπαστα Gel

• Καθημερινή ανακούφιση αλλά και πρόληψη των ευαίσθητων δοντιών και των ούλων

• Αποδεδειγμένη δράση κατά της ευαισθησίας (περιέχει 5% νιτρικό κάλιο)

• Βοηθά στην προστασία των δοντιών ενάντια στην τερηδόνα (περιέχει 1490 ppm φθορίου)

• Καταπραΰνει, θρέφει και αναζωογονεί τα ούλα (Βιταμίνη-E/ Aloe Vera / Vitamin-B5)
 

NO: 1722  GUM SensiVital Gel  75 ml



 GUM® SensiVital® Στοματικό Διάλυμα

• Καθημερινή ανακούφιση αλλά και πρόληψη των ευαίσθητων δοντιών και των ούλων

• Αναζωογονεί τα ούλα και επαναμεταλλοποιεί το σμάλτο των δοντιών 

• Σύνθεση χωρίς αλκοόλ που ελαχιστοποιεί τον κίνδυνο ερεθισμού

• Προστατεύει από την τερηδόνα (Στοματικό διάλυμα με Φθόριο 250ppm)

• Καταπραΰνει, θρέφει και αναζωογονεί τα ούλα (Βιταμίνη-E / Aloe Vera / Vitamin-B5)
 

NO: 1727  GUM Sensivital Mouthrinse   300 ml

ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ
• Σημαντική μείωση της οδοντινικής 

ευαισθησίας (θερμικά και απτικά ερεθίσματα), 
με 3% KNO3/Silica/NaF. 24

• Ανακουφίζει από την οδοντινική 
υπερευαισθησία με 5% νιτρικό κάλιο / 

 0,2% φθοριούχο νάτριο. 25

Υπερευαισθησία 

0% ALCOHOL
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Υπερευαισθησία

 GUM® SensiVital® Οδοντόβουρτσα

• Εξαιρετικά μαλακές τρίχες (0,15 mm) με κωνικά άκρα (0.035 mm), σχεδιασμένες για να είναι 
εξαιρετικά απαλές με τα ευαίσθητα δόντια και ούλα

• Τελείωμα τριχών διπλού επιπέδου για 2 επίπεδα καθαρισμού, αφήνοντας στα δόντια απίστευτη αίσθηση 
απαλότητας και καθαριότητας

• Μακρύτερες και εξαιρετικά λεπτές ίνες εισχωρούν πιο βαθιά στα μεσοδόντια διαστήματα και κατά 
μήκος της γραμμής των ούλων, χωρίς να βλάπτουν τα ερεθισμένα ούλα

• Οι κοντύτερες ίνες προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα για καθαρισμό ολόκληρης της επιφάνειας του 
δοντιού και απόλυτη αίσθηση καθαριότητας

• Μέγεθος κεφαλής compact για εύκολη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του στόματος

• Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 509  GUM Sensivital Toothbrush



ΟΡΘΟΔΟΝΤΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ορθοδοντική θεραπεία διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο στοματικών 
προβλημάτων:

• Συσσώρευση πλάκας - 2 έως 3 φορές υψηλότερη από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν σε ασθενείς χωρίς 
ορθοδοντικές συσκευές

• Λευκές κηλίδες - Το ένα τρίτο των ασθενών εμφανίζουν νέες λευκές κηλίδες στο τέλος της θεραπείας
• Ουλίτιδα - Αυξημένη ανάπτυξη των περιοδοντικών βακτηρίων, με αποτέλεσμα περισσότερες φλεγμονές και αιμορραγία
• Πληγές βλεννογόνου - Περισσότερα από τα τρία τέταρτα των ασθενών με ορθοδοντικές συσκευές πάσχουν από   

στοματικά έλκη

Φροντίδα των δοντιών για ορθοδοντικούς ασθενείς:

• Η πρόληψη ξεκινά από το σπίτι, μέσω της διατήρησης των βασικών κανόνων στοματικής υγιεινής - βούρτσισμα, 
στοματικό διάλυμα, χρήση οδοντικού νήματος, και χρήση κεριού για την πρόληψη εξελκώσεων.

• Δεύτερος άξονας δράσης: Στο τέλος της ορθοδοντικής θεραπείας, ο οδοντίατρος συνήθως πραγματοποιεί έναν 
επαγγελματικό καθαρισμό.

Ορθοδοντική Φροντίδα



Ορθοδοντική Φροντίδα

 GUM® Ortho Οδοντόκρεμα

• Προηγμένη πρόληψη των κοιλοτήτων και προστασία των ούλων

• Ανώτερη επανασβεστίωση της οδοντικής αδαμαντίνης και καλύτερη πρόληψη των λευκών κηλίδων 
και των κοιλοτήτων. Φθόριο (1490ppm) + Ισομαλτιτόλη

• 0,05% Χλωριούχο Κετυλοπυριδίνιο για αντιβακτηριακή δράση και πρόληψη της συσσώρευσης 
πλάκας

• Φυσικά μη-ερεθιστικά συστατικά (Bisabolol, εκχύλισμα Ginger, Aloe Vera, Βιταμίνη Ε) για να 
καταπραΰνουν τον ιστό των ούλων

• Χαμηλού αφρισμού για να ενθαρρύνετε το βούρτσισμα για περισσότερη ώρα

• Μορφή Gel για καλύτερη ροή πάνω και γύρω απο τα σιδεράκια

• Ήπια γεύση δυόσμου για ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας

• Δεν περιέχει λαουρυλοθειικό νάτριο (SLS) που μπορεί να ερεθίσει τα ούλα και τους μαλακούς ιστούς
 

NO: 3080   GUM Ortho Toothpaste  75 ml



 GUM® Ortho Στοματικό Διάλυμα

• Προηγμένη πρόληψη των κοιλοτήτων και προστασία των ούλων

• Υψηλότερη περιεκτικότητα φθορίου (400 ppm) από συμβατικά στοματικά διαλύματα για βέλτιστη 
δράση επαναμετάλλωσης

• 0,05% Χλωριούχο Κετυλοπυριδίνιο για αντιβακτηριακή δράση και πρόληψη της συσσώρευσης πλάκας

• Φυσικά μη-ερεθιστικά συστατικά (Bisabolol, εκχύλισμα Ginger, Aloe Vera, Βιταμίνη Ε) για να 
καταπραΰνει τον ιστό των ούλων

• Ήπια γεύση δυόσμου για ευχάριστη αίσθηση φρεσκάδας

• Δεν περιέχει CHX (Χλωρεξιδίνη) ή αλκοόλ: για καθημερινή και ασφαλή χρήση. Απαλό με το 
στοματικό βλεννογόνο
 

NO: 3090   GUM Ortho Mouthrinse  300 ml

Ορθοδοντική Φροντίδα

0% ALCOHOL



 GUM® Ortho Κερί

• Βοηθά στην αποφυγή επώδυνων ελκών και στην ανακούφιση από τους ερεθισμούς στα μάγουλα και τα 
ούλα που προκαλούνται από τα αιχμηρά σύρματα και τα σιδεράκια

• Προτεμαχισμένα κομμάτια για μια πιο υγιεινή και άνετη εφαρμογή του διάφανου κεριού στα σιδεράκια

• Με ενσωματωμένο καθρέπτη
 

NO: 723  GUM Orthodontic Wax – Unflavoured
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Ορθοδοντική Φροντίδα



V-Trim cut

 GUM® Ortho Νήμα

• Ίνες που αιχμαλωτίζουν την πλάκα για βέλτιστη 
αφαίρεσή της

• 2-σε-1 νήμα με σκληρό άκρο που διευκολύνει 
την εισαγωγή κάτω από ορθοδοντικές συσκευές, 
γέφυρες και εμφυτεύματα, και σπογγώδες τμήμα 
για βέλτιστο καθαρισμό 

• Διαθέσιμο σε εύχρηστη συσκευασία που 
προφυλλάσει από μπέρδεμα και απώλειες
 

NO: 3220  GUM Ortho Floss 50 strands

 GUM® Ortho Οδοντόβουρτσα

• Θύσανοι με τελείωμα σχήματος “V” που 
διευκολύνει τον καθαρισμό πάνω και γύρω από 
τις ορθοδοντικές συσκευές

•  Μικρή κεφαλή με μαλακές τρίχες και 
εργονομική λαβή

•  Με καπάκι για υγιεινή προστασία
 

NO: 124  GUM Ortho Toothbrush

Ορθοδοντική Φροντίδα
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Ortho Care

 GUM® Ortho Floss
• 3-in-1 floss ideal for orthodontic 

appliances, bridges and wide interdental 
spaces

• With a built-in stiff plastic threader that 
helps guide the floss between teeth, spongy 
brush to remove and sweep out food 
particles and soft nylon floss section for 
effective plaque removal below the gumline, 
all on one strand
 

NO: 3220M  GUM Ortho Floss 50 strands
NO: 3220PM  GUM Ortho Floss 5 strands

 GUM® Ortho Toothbrush
• V-trim facilitates cleaning around 

orthodontic appliances such as brackets, 
wire buttons and ligatures

• With hygiene cap (Retail pack only)
 

NO: 124  GUM Ortho Toothbrush
NO: 125  GUM Ortho Travel Toothbrush



Καθημερινή Φροντίδα

Τα προβλήματα στοματικής υγιεινής είναι πολύ συχνά στον πληθυσμό. 3 στους 4 ανθρώπους μπορεί να 
υποφέρουν σε κάποιο σημείο της ζωής τους από προβλήματα ούλων όπως αιμορραγία και φλεγμονή.

Διαφορετικοί συμπεριφορικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορεί να επηρεάσουν την υγεία των 
δοντιών και των ούλων: stress, κάπνισμα, ορμονικές διαταραχές, ανθυγιεινή δίαιτα. 

Είτε έχουν υγιή δόντια και ούλα οι άνθρωποι, είτε έχουν υποφέρει στο παρελθόν, είναι σημαντικό να 
διατηρούν στοματική υγεία εφ’όρου ζωής και να προλαμβάνουν προβλήματα πριν εμφανιστούν.

  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ



Καθημερινή Φροντίδα

Περιλαμβάνει 
μπαταρία 
και πρακτικό 
καπάκι 
μεταφοράς

 GUM® ActiVital® Sonic Vibration οδοντόβουρτσα

• Επιστημονικά αποδεδειγμένη βέλτιστη αποτελεσματικότητα: Οι κωνικές τρίχες της, αφαιρούν μέχρι και 50% 
περισσότερη πλάκα μεταξύ των δοντιών και καθαρίζουν 47 φορές βαθύτερα κάτω από την ουλοδοντική σχισμή 
(σε σύγκριση με μία χειροκίνητη οδοντόβουρτσα)

• Η δόνηση με 12.000 κύκλους ανά λεπτό παρέχει έναν αποτελεσματικό, αλλά απαλό καθαρισμό και διεγείρει τα 
ούλα

• Κεφαλή και μπαταρία με δυνατότητα αντικατάστασης

• Διαθέσιμη σε Μαύρο και Λευκό χρώμα

• Κομψή και εργονομική λαβή για καλό κράτημα

• Διαθέσιμες κεφαλές αντικατάστασης σε μορφή συσκευασίας 2 τεμαχίων 
 

NO: 4100  GUM Activital Sonic toothbrush  1 τεμάχιο

NO: 4110  GUM Activital Sonic Refills   2 τεμάχια



43

Καθημερινή Φροντίδα

NO: 6061 GUM ActiVital Mouthrinse 300 ml NO: 6050 GUM ActiVital Toothpaste 75 ml

ΑΠΑΛΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:
0% alcohol 
0% parabens 
0% limonene/linalool

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΗ

ΜΕ
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

ΑΠΑΛΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ:
0% parabens 
0% sulfate 
0% limonene/
linalool

 GUM® ActiVital® Καθημερινό Στοματικό Διάλυμα

• Ένα πολυ-λειτουργικό διάλυμα σχεδιασμένο για να 
προάγει την υγεία δοντιών και ούλων 

• Περιέχει συνένζυμο Q10 και ρόδι, γνωστά για τις 
αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες

• Κατοχυρωμένος συνδυασμός Φθορίου (248ppm) 
και Ισομαλτιτόλης για αυξημένη επαναμετάλλωση 
σμάλτου και πρόληψη από τερηδόνα

• Δράση κατά της πλάκας χάρη στο καινοτόμο 
συστατικό LAE (Ethyl Lauroyl Arginate) το οποίο 
εμποδίζει την επικόλληση βακτηρίων στην 
επιφάνεια του δοντιού

• Ενδυναμώνει ούλα και δόντια χάρη στην 
πιπερόζικα και bisabolol (χαμομήλι)

• Απαλή σύνθεση: χωρίς ισχυρά συστατικά, χωρίς 
αλκοόλ, χωρίς parabens, χωρίς ισχυρό αντισηπτικό 
παράγοντα (χωρίς CHX)

 GUM® ActiVital® Οδοντόπαστα

• Μία πολυ-λειτουργική οδοντόπαστα σχεδιασμένη για 
να προάγει την υγεία των δοντιών και ούλων

• Περιέχει συνένζυμο Q10 και ρόδι, γνωστά για τις 
αντιοξειδωτικές τους ιδιότητες

• Ενδυναμώνει τα ούλα και δόντια χάρη στην 
πιπερόριζα και στο bisabolol (χαμομήλι)

• Κατοχυρωμένος συνδυασμός Φθορίου 
(1450ppm) και Ισομαλτιτόλης για αυξημένη 
επαναμετάλλωση σμάλτου

• Γεύση φρέσκιας μέντας

• Ευχάριστη υφή gel

• Απαλή σύνθεση: χωρίς ισχυρά συστατικά, χωρίς 
σουλφάτη (SLS), χωρίς parabens



Το σμάλτο παρέχει μία φυσική προστασία για τα δόντια. Όμως, το σμάλτο των νεογιλών παδικών 
δοντιών είναι λεπτό και πιο επιρρεπές στην αποσύνθεση. Σε συνδυασμό με τις διατροφικές συνήθειες 
των παιδιών (υψηλότερη και συχνότερη είσοδος ζαχαρούχων τροφίμων), και με τις επιπλοκές που 
δημιουργούνται λόγω της συσσώρευσης των δοντιών κατά την έξοδο των μόνιμων δοντιών όσο τα 
νεογιλά είναι ακόμα εκεί, τα παιδιά μπορεί να υποφέρουν από πολλαπλές εστίες οδοντικής τερηδόνας. 

ΠΑΙΔΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Παιδική Φροντίδα



Αντιμετώπιση οδοντικής τερηδόνας 

• Πρώτη γραμμή δράσης: Η πρόληψη ξεκινάει από το σπίτι με την αφαίρεση της πλάκας μέσω της 
τακτικής διατήρησης της βασικής οδοντικής υγιεινής - Βούρτσισμα, πλύσεις με διάλυμα. 

• Δεύτερη γραμμή δράσης: Όταν η πρόληψη στο σπίτι μόνη της δεν είναι αρκετή, ο οδοντίατρος μπορεί 
να αφαιρέσει την οδοντική πλάκα με την χρήση τροχού στο ιατρείο και να αποκαταστήσει για να 
καλύψει την κοιλότητα. Σε μερικές περιπτώσεις, τα παιδιά μπορεί να υποφέρουν από ανεξέλεγκτη 
οδοντική τερηδόνα όπου μία πιο εκτενής θεραπεία μπορεί να απαιτείται.
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Παιδική Φροντίδα



0% Paraben
0% Limonene/linalool

 GUM® Kids Οδοντόβουρτσα (3-6 ετών)

• Μικρή και προστατευμένη κεφαλή 
προσαρμοσμένη στην ηλικία του παιδιού  
που προστατεύει τα δόντια και ούλα

• Μαλακές τρίχες που αφαιρούν απαλά την πλάκα 
και οι κεντρικές υποδεικνύουν την σωστή δόση 
οδοντόπαστας.

• Εργονομική λαβή με θέση για τον αντίχειρα.

• Παιδικό σχέδιο με τερατάκι και βεντούζα για  
να κρατά τις τρίχες καθαρές και να παρέχει 
σταθερή τοποθέτηση.

 

NO: 901  GUM Kids Toothbrush (3-6 years)

 GUM® Kids Οδοντόπαστα (2-6 ετών)

• Προσαρμοσμένη στις ειδικές απαιτήσεις των 
νεογιλών δοντιών

• Κατοχυρωμένος συνδυασμός φθορίου και 
ισομαλτιτόλης παρέχοντας 2 φορές την 
επαναμετάλωση του φθορίου μόνο*

• Μειωμένη συγκέντρωση φθορίου (500ppm) 
ειδικά σχεδιασμένη για παιδιά κάτω των 6 ετών

• Πολύ απαλή σύνθεση για την καλύτερη 
προστασία και φροντίδα των νεογιλών δοντιών 
- ένα προαπαιτούμενο για μόνιμα ύγιη δόντια

• Γεύση φράουλα 

• Υφή gel
 

NO: 3000 GUM Kids Toothpaste  50ml

Παιδική Φροντίδα



0% Paraben
0% Limonene/linalool

 GUM® Junior Οδοντόπαστα (7+ετών)

• Προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες των νέων 
μόνιμων δοντιών

• Κατοχυρωμένος συνδυασμός φθορίου και 
ισομαλτιτόλης που αυξάνει την επαναμετάλωση 
του σμάλτου για πιο δυνατά νέα μόνιμα δόντια

• Υψηλότερο επίπεδο φθορίου (1450ppm) για 
ενισχυμένη προστασία από τερηδόνα

• Λιγότερο αποξεστική από μία οδοντόβουρτσα 
ενήλικα ώστε να μην τραυματίσει το ακόμα 
απαλό οδοντικό σμάλτο του νέου μόνιμου 
δοντιού.

• Γεύση tutti-frutti

• Υφή αστραφτερού gel
 

NO: 3004       GUM Junior Toothpaste (7+ years)       50 ml

 GUM® Junior Οδοντόβουρτσα (7-9 ετών)

• Προστατευμένη κεφαλή προσαρμοσμένη στην 
ηλικία του παιδιού η οποία προστατεύει τα 
δόντια και ούλα

• Μαλακές τρίχες οι οποίες αφαιρούν απαλά την 
πλάκα ενώ οι κεντρικές υποδεικνύουν την 
σωστή δόση οδοντόπαστας

• Εργονομική λαβή με θέση για τον αντίχειρα

• Παιδικό σχέδιο με τερατάκι και βεντούζα για  
να κρατά τις τρίχες καθαρές και να παρέχει 
σταθερή τοποθέτηση.
 

NO: 902            GUM Junior Toothbrush (7-9 years)
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Παιδική Φροντίδα



 GUM® Teens Οδοντόβουρτσα (10+ ετών)

• Μία βούρτσα με μοντέρνα χρώματα.

• Οι απαλές τρίχες αφαιρούν την πλάκα από τα 
δόντια και τα ούλα.

• Εργονομική λαβή με θέση για τον αντίχειρα.
 

NO: 904  GUM Teens Toothbrush (10+ years)

 GUM® Light-Up Οδοντόβουρτσα

• Η πολύχρωμη Monster Light-Up ανάβει για 1 
λεπτό ώστε να βοηθήσει τα παιδιά να βουρτσίσουν 
περισσότερο.

• Με παιδική βάση βεντούζας ώστε να κρατάει τις 
τρίχες καθαρές.

• Μαλακές τρίχες.
 

NO: 903  GUM Light-Up Toothbrush

Παιδική Φροντίδα



 GUM® Baby Οδοντόβουρτσα (0-2 ετών)

• Εξαιρετικά μικρή κεφαλή για καλύτερη εφαρμογή 
στο στόμα του μωρού

• Μακρύτερη λαβή για να διευκολύνεται το κράτημα 
από τον γονιό

• Απαλές μαλακές τρίχες επιμελώς απομακρύνουν 
την πλάκα από την επιφάνεια των δοντιών, τα 
μεσοδόντια διαστήματα και την ουλοδοντική 
σχισμή.
 

NO: 213  GUM Baby Toothbrush (0-2 years)

 GUM® Red-Cote® 

• Χρωματίζει την επιβλαβή βακτηριακή πλάκα 
στην επιφάνεια των δοντιών και υποδεικνύει 
στους ασθενείς τις περιοχές όπου χρειάζεται 
καλύτερο βούρτσισμα και χρήση οδοντικού 
νήματος.

 Μη τοξικό. Γεύση κεράσι.
 

NO: 824  GUM Red-Cote Tablet
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Παιδική Φροντίδα



0% Alcohol

 GUM® Junior Στοματικό Διάλυμα (7-12 ετών)

• Σχεδιασμένο να παρέχει προηγμένη πρόληψη και προστασία από τη διάβρωση από τα οξέα

• Μοναδική σύνθεση με Ασβέστιο 

• Το Ασβέστιο ενώνεται με το φθόριο στα δόντια και δημιουργεί μια δεξαμενή φθοριούχου ασβεστίου για 
παρατεταμένη και σταδιακή απελευθέρωση ιόντων φθορίου στα δόντια

• Σύνθεση χωρίς φθόριο ενισχύοντας τη βιοδιαθεσιμότητα του ασβεστίου

• Ενισχυμένη αποτελεσματικότητα χωρίς το ρίσκο κατάποσης φθορίου

 Γεύση πορτοκάλι
 

NO: 3020  GUM Junior Mouthrinse (7-12 years) 300 ml

Παιδική Φροντίδα



Εξειδικευμένα προϊόντα

 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ



 GUM® Οδοντόβουρτσα Τεχνητών Οδοντοστοιχιών

• Επίπεδο τελείωμα, ανθεκτικός νάιλον σχεδιασμός που καθαρίζει αποτελεσματικά τις επιφάνειες της 
οδοντοστοιχίας

• Η κωνική βούρτσα καθαρίζει τις μικρές δυσπρόσιτες περιοχές
 

NO: 201   GUM Denture Brush

Εξειδικευμένα προϊόντα



 GUM® Καθαριστής Γλώσσας

• Έχει αποδειχθεί ότι ο καθημερινός καθαρισμός της γλώσσας είναι ένας αποτελεσματικός σύμμαχος 
στον αγώνα ενάντια στη δυσάρεστη αναπνοή 

• Δύο σειρές θυσάνων φτάνουν στις μικροσκοπικές αυλακώσεις της επιφάνειας της γλώσσας για να 
αποκολλήσουν τα βακτήρια

• Δύο σειρές ξέστρων αφαιρούν τα βακτήρια για έναν αποτελεσματικό καθαρισμό της γλώσσας

• Στενή κεφαλή που περιορίζει τα φαρυγγικά αντανακλαστικά
 

NO: 760   GUM HaliControl Tongue Cleaner
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Εξειδικευμένα προϊόντα



Εξειδικευμένα προϊόντα

 GUM® End-Tuft Οδοντόβουρτσα

• Βούρτσα με μικρή κεφαλή για την αντιμετώπιση ιδιαίτερων περιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των 
ορθοδοντικών δακτυλίων, των χωρισμάτων των δοντιών, των εμφυτευμάτων, των τελευταίων 
τραπεζιτών και άλλων δύσκολα προσεγγίσημων περιοχών 
 

NO: 308  GUM End Tuft- Tapered Trim
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Εξειδικευμένα προϊόντα

 GUM® Travel Kit / Ταξιδιωτικό Set 
 



Εξειδικευμένα προϊόντα

 Σετ ταξιδίου που περιλαμβάνει:

• Σπαστή οδοντόβουρτσα με αντιβακτηριακά προστατευμένες τρίχες που την κρατούν καθαρότερη 
μεταξύ των χρήσεων. Η λαβή έχει τρύπες αερισμού που επιτρέπουν στην υπερβολική υγρασία να 
διαφεύγει. Με σχεδιασμό Trifold που επιτρέπει στην κεφαλή της βούρτσας να διπλώνει μέσα στη 
λαβή για καθαριότητα και άνεση στα ταξίδια. Η θέση αντίχειρα από καουτσούκ (ΤΡΕ) προσδίδει άνεση 
και καλύτερο έλεγχο κατά το βούρτσισμα

• Οδοντικό νήμα 10m GUM® Original White 

• Οδοντόπαστα 12ml GUM® Original White 
 

NO: 156   GUM Travel Kit
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Οδοντόβουρτσες

GUM ActiVital

GUM Technique+

GUM Technique PRO

GUM MicroTip

GUM Classic

GUM SensiVital

GUM SuperTip

GUM Post-Operation

GUM Ortho

GUM Activital Sonic Vibration

GUM End-Tuft

GUM Τεχνητή Οδοντοστοιχία

GUM 0-2 Χρόνων

GUM 3-6 Χρόνων

GUM 7-9 Χρόνων

GUM Teens Οδοντόβουρτσα (10+ετών)

Μεσοδόντια

GUM Trav-Ler

GUM Bi-Direction

GUM Soft-Picks

Νήματα

GUM Expanding Floss

GUM Easy Floss

GUM ButlerWeave

GUM Original White

GUM Easy-Flossers

GUM Flosbrush Automatic

GUM Ortho Floss

Οδοντόκρεμες

GUM Paroex 0,12%

GUM Paroex 0,06%

GUM Original White

GUM SensiVital

GUM CariesProtect

GUM Ortho

GUM Junior

GUM Kids

GUM Activital Q10

Στοματικά διαλύματα

GUM Paroex 0,12%

GUM Paroex 0,06%

GUM Original White

GUM SensiVital

GUM Ortho

GUM Junior

GUM AftaClear Στοματικό διάλυμα

GUM Activital Q10

Spray & Gel
GUM AftaClear Spray

GUM AftaClear Gel

 Αξεσουάρ

GUM Ortho Wax

GUM Tongue Cleaner

GUM Red-Cote Plaque Disclosant
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