
Clinical  Excel lence

Klirich® Pro/Klirich® Home
Periodontální ústní gel

Indikace
Klirich® Pro je ústní gel založený na přírodní bázi. Klirich® Pro 
a Klirich® Home řeší mnohočetné problémy ústní dutiny a dásní.

Klirich® Pro je periodontální gel určený k aplikaci v ústní dutině 
dospělých pacientů za účelem snížení zánětlivé reakce - u gingivitidy, 
krvácení, ústupu dásní, parodontální choboty.

Doporučen v případě mukositidy, periimplantitidy a po kyretáži.

PATENTOVANÝ

RECEPT

KLIRICH® HOME: PERO URČENÉ 
PRO NÁSLEDNOU LÉČBU NAVAZUJÍCÍ 
NA STOMATOLOGICKÝ ZÁKROK.

MĚKKÁ APLIKAČNÍ
KONCOVKA

Výhody
Složeno z přírodních ingrediencí 
a výtažků s vyjímečnými 
vlastnostmi: protizánětlivý, 
protikrvácivý, antibakteriální.
Ulevuje při citlivých dásních.
Redukuje termální citlivost zubů 
na teplo i chlad.
Snižuje krvácivost dásní.
Ochranný film gelové struktury 
zajišťuje lepší retenci v ústní dutině.
Efektivní ihned, s dlouhotrvajícím účinkem.
Bez nežádoucích pocitů během 
i po užití.



Klinický postup

Class I medical devices CE marking for dental healthcare.
For dental healthcare professional use only.
Instructions for use to be read carefully before using.
Date : 07/22/2016
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REFERENCE
Klirich® Pro

Klirich® Home
3 x 4 ml pero Klirich® Home KLIR-H35
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TECHNICKÉ ÚDAJE
Složení: Periodontální ústní gel založený převážně na rostlinách s mimořádnými vnitřními vlastnostmi:
– extrakt ze semen a slupky Grapefruitu
– extrakt z Měsíčku lékařského
– extrakt z listů Kontryhelu obecného

– kurkumin
– extrakt ze Stévie sladké
– hřebíčkový olej

– cetylpyridiniumchlorid
– kyselina hyaluronová
– hydrogenuhličitan sodný

Klirich ®  Pro zničí od 99.9% do 99.999% 
všech testovaných mikro-organismů.*
* Porphyromonos gingivalis, Prevotella melaninogenica, Streptococcus mutans, Streptococcus sanguinis,
Candida albicans, Herpès virus typu 1. Mikrobiologická studie (nezávislá laboratoř).

“  91%

”* Klinická studie N°15E 1132.

Modifikovaný Gingivální Index
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Vyhodnocení bolesti (bodová škála)
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“Výrazný pokles 
gingiválního 
zanícení a bolesti 
již po 3 dnech 
od užití.”

15s

15s15s

Aplikuje malé množství gelu 
na postižené místo.

Vmasírujte do dásně po dobu 
alespoň 15 vteřin, než se gel 
absorbuje.

Nechte působit po dalších 
15 vteřin, bez masírování 
a polykání.

Odsajte, počkejte opět 
15 vteřin a vypláchněte 
přebytek gelu vodou.

Zatřepáním stříkačky Klirich® Pro
smíchejte ingredience uvnitř. 
Zamkněte periodontální aplikační 
koncovku.

                    dotázaných 
pacientů by jej v případě 
periodontálního zanícení 
užilo znovu.*

www.puromed.cz

2 x 3 ml stříkačka Klirich® Pro + 12 měkkých 
jednorázových aplikačních koncovek KKLIRC2S




