
 פריאקטיב  שטיפת פה חדשה מבוססת צמחי מרפא  –לנצח את מחלת החניכיים 

 

ייחודית מבוססת על פורמולה מוכחת מחקרית ולשימוש יומיומי, שטיפת פה טיפולית פריאקטיב הינה 

פיתוח של מומחי חניכיים, חברת איזון  של מיצוי צמחי מרפא, ללא אכלוהול וללא כלורהקסידין.

 פארמה.

 פועלת באמצעות פורמולת צמחי מרפא בהם נכללים:השטיפה 

ולטיפול בדרך כלל לשימוש לריפוי פצעים  הידוע - Centella asiatica (Gotu kola) ספלילה .1

חידוש  -ומעודדת היפרפלזיה את ייצור הקולגן )רקמת חיבור( ה. מגביר 3-1לות כלי דם במח

צמח זה ידוע ביכולתו להפחית את הפעילות  .4 תאים של רקמת חיבור והפעלת מנגנוני תיקון

משתתף פעיל באזור ומפרק חלבונים הידוע כ ß-glucuronidaseשל אנזימים כגון המזיקה 

  .5 הדלקת

 

ידוע כמווסת את רמות מתווכי הדלקת כגון ציטוקינים   ( Sambucus nigra)–סמבוק שחור  .2

בקטריאלית -בעל פעילות אנטידלקתיים, מעכב את הפעילות החיידקית במחלות חניכיים ו

)חיידקים נמצא כי מיצוי של הצמח על בסיס מים מעכב שני פתוגנים  . 7-6ויראלית-ואנטי

 -ו  Porphyromonas gingivalisהידועים במחלת חניכיים; מחוללי מחלות( 

actinomycetemcomitans  Actinobacillus 

הידוע  NF-қB  פקטור השיעתוק בנוסף לכך תורם להפחתת הדלקת ע"י עיכוב ההפעלה של

כיוון ממצא זה חשוב  דלקת.מצבי ו המרכזי כמעודד את המערכת החיסונית לתפקידב

מערכת בין פעילות ה עשוי להראות את הקשרNF-қB שהפעלת המנגנון הדלקתי ע"י 

 .therosclerosisA 8 -החיסונית לטרשת עורקים

 

 ויראלית-אנטיבקטריאלית, -ועה כבעלת השפעה אנטי(, ידEchinacea purpurea) –אכינצאה  .3

. כמו כן, מגבירה את תנגודת הגוף למחלות וניקוי הדם מרעלים ורעלנים .ציטוטוקסית-ואנטי

  . α-TNF 12-9 -ו -Interferonנמצאה כמעכבת מתווכי דלקת כגון: 

 

ריפוי רקמות חלל שטיפה המטפלת ומעודדת את הודות לצמחי המרפא וסגולותיהם אנו מקבלים 

השטיפות הקיימות היום בשוק עובדות באופן אנטיבקטריאלי, משמע חיסול בניגוד לכך,  הפה.

 לשנות את האיזון של הפלורה ?האם זה נכון לחסל את אוכלוסיית החיידקים בפה ו החיידקים בפה.

ה שמירה לכל אורך מערכת העיכול נחוצ. מערכת העיכול של האדם מתחילה בפה ומסתיימת במעי

 על איזון הפלורה וכמו כן, גם בחלל הפה.

אי שמירה על איזון .  ומר פחות דלקת, אלא פיתוח חיידקים עמידיםחיסול החיידקים בפה אינו א

הפלורה מפנה מקום לפתוגנים לתפוס מקום ולשגשג. מצב זה עלול להוביל להתפתחות של פטריות, 

 וכיבים. יובש פה

את ממסך פה המכילים חומרי טעם וריח כימיים, הנמצאים בתמיסה אלכוהולית רק -במישימוש "

לכן, אנשים  ההשפעה המרעננת נמשכת לפרק זמן קצר בלבד.. הריח הרע באמצעות ריח חזק יותר

חשיפת יתר של למצב המוביל  –פה רע נוטים להשתמש בהם לעיתים תכופות מידי -הסובלים מריח

  .13 "הפה לחומרים המסוכנים לבריאותהרקמות הרכות בחלל 

 לחיטוי וחיסול חיידקים. יםכלורהקסידין או אלכוהול ונגזרותיו פועל יםהמכיל פה-מי



ואילחוש של הלשון ובלוטות  שינייםימוש של עד עשרה ימים בשל הכתמת כלורהקסידין מוגבל לש

 הטעם. 

בפה, ייבוש חלל הפה,  כוללות תחושת שריפהפה  -מילוואי שדווחו בגלל אלכוהול ב תופעותכמו כן, 

 . )שחזורים בצבע השן )סתימות לבנותבפגיעה אפשרית ו

 :  יש להתייחס לכמה עובדות

 .מקום סטרילי , ולא רצוי שיהיה,פה אינו יכול להיותחלל ה .א

    . וזיהומים שוניםגם אם נבצע שטיפות באופן בלתי מוגבל עדיין נהיה חשופים לחיידקים             

     פריאקטיב אין אנו עובדים על חיסול חיידקים אלא מטפלים שטיפת הפה בשימוש עם             

 ברקמה הדלקתית.            

  –והחיידקים כמעגל סגור הדלקת  .ב

 מערכת חיסונית בריאההכרחית של  הגנתית למעשה כולנו יודעים כי דלקת הינה תגובה

תאי מערכת החיסון עם זאת, במצב דלקתי  .ציעהפ/כנגד חשיפה לחיידקים/זיהומים

תוצרי הלוואי של אל המקום הדלקתי.  באופן מוגברהמגוייסים לטובת הדלקת מוזרמים 

שיר להתפתחות ושגשוג עם חומרי הזנה המגיעים לאזור הדלקתי מהווים מצע עיחד הדלקת 

 זהו המעגל שאנו רוצים להפסיק.. של החיידקים

 

 י"עלינו לעשות זאת ע בוהחיידקים הדלקת בפה ע"י חיסול לנטרל לגמרי את אין בידינו אם 

 עלת פריאקטיב.ו. זהו שינוי התפיסה במנגנון בו פישירות הפחתת הדלקת

 הפחתת הדלקת השגנו גם ירידה בחיידקים באופן עקיף. החיידקים "מורעבים" למעשה"י ע

 קודם. שגשגועשיר עליו המצע ה אותוכיוון שלא מקבלים את  ,סטטי-מצב בקטריול

 

 שטיפת פה פריאקטיב :יתרונות ל

 שטיפת פה טיפולית ויומיומית

 מבוססת על צמחי מרפא

 פיתוח של מומחי חניכיים

 מוכחת מחקרית

  SLS אינה מכילה כלורהקסידין , אלכוהול או

 מפחיתה ומרפאה דלקת בכל רקמות חלל הפה

 מונעת דימומים

 אינה מכתימה את השיניים

 שימושזמן מוגבלת ב אינה

 אינה פוגעת בבלוטות טעם 

ומשרד  EMA-המנהל התרופות האירופאי ,  FDA-מנהל המזון והתרופות האמריקאי המאושרת ע"י 

 הבריאות בישראל



אחר עקירות, טיפול לל; חניכיים לטיפול בדלקת -לשימוש בכל פציעה בחלל הפההמוצר מיועד 

 .דלקת מתחת לשיניים תותבותבפצעי לחץ ו; לטיפול בשתליםו ניתוחים

 

 

 הכותבות:

 , מרכז פריו , ירושליםמוסמכת  שיננית –יפי סרוקה 

 ,מרכז פריו ירושלים מוסמכת שיננית–אנדראה אלפסי 

 ביוכימיה ומדעי הרפואה .M.Sc  גרושקה-הילה נבון
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