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GENGIGEL® 
(Hyaluronzuur) 

 

Maakt tandvlees weer gezond en herstelt ontstoken en getraumatiseerd mondweefsel 
 
GENGIGEL® is een medisch hulpmiddel dat hyaluronzuur met een hoog moleculair gewicht (HMG) 
bevat (in de vorm van natrium hyaluronaat). Dit hyaluronzuur wordt d.m.v.een biotechnologisch proces 
verkregen, hetgeen een hoge graad van zuiverheid garandeert en overeenkomt met de werking van 
het hyaluronzuur dat zicht van nature in het lichaam bevindt. 
 
HMG Hyaluronzuur is een fysiologische component van het bindweefsel, o.a. geconcentreerd in het 
slijmvlies (mucosa) van het tandvlees(gingiva). Het macro-aggregerende effect van hyaluronzuur zorgt 
voor een herstelwerking van het bindweefsel. Voor weefselherstel bij parodontale aandoeningen 
(ontstekingen, gingivale pockets, verwondingen) is de behoefte aan hyaluronzuur aanzienlijk (tot 
200% van de basisbehoefte). 
Dit geeft al de specifieke rol aan in het reguleren van de celvernieuwing en het optimaliseren van het 
lokale regeneratievermogen. 
 
Een tekort aan hyaluronzuur leidt ertoe dat:  
 
• de normale vrije waterbalans in het weefsel zich niet kan herstellen met als gevolg opzwelling en 

meer pijn bij compressie. 
• de migratie van fibrocyten (cellen die bijdragen aan het weefselherstel) niet worden geactiveerd, 

met als gevolg dat het herstel vertraagt. 
 
Een tekort aan hyaluronzuur is verantwoordelijk voor het voorduren van een ontsteking. 
Exogeen toegevoegd hyaluronzuur (GENGIGEL®) vergemakkelijkt het natuurlijke proces van herstel. 
 
GENGIGEL® is een innovatief product dat langwerkend biotechnologisch geproduceerd HMG 
hyaluronzuur bevat. Applicatie van hyaluronzuur zorgt voor een balans tussen weefsel en vloeistof die 
het genezingsproces versnelt door een tekort op te heffen en het effect te versterken.  
GENGIGEL® heeft een goede hechting aan het slijmvlies (mucosa) waardoor het hyaluronzuur op de 
plaats blijft waar het is aangebracht (anders zou het geëlimineerd worden door de constante 
speekselvloed).  
 
GENGIGEL® is bijzonder veilig aangezien het geen contra-indicaties of neveneffecten vertoont en 
daardoor zonder beperking gebruikt kan worden door kinderen, zwangere vrouwen en ouderen. Het 
GENGIGEL® veiligheidsprofiel is vooral van belang bij het gebruik van ontstekingsremmers. Door de 
eigenschappen van xylitol, een natuurlijke zoetstof, dat geen tandcariës veroorzaakt en de 
bloedsuikerspiegel niet beduidend wijzigt, is het product ook geschikt voor diabetici. 
Er zijn geen interacties met geneesmiddelen bekend, waardoor het veilig kan worden gebruikt tijdens 
behandelingen met andere geneesmiddelen, zoals antibiotica. 
 
Indicaties: gingivitis (ontsteking van het tandvlees), bloedend tandvlees, terugtrekkend tandvlees, 
gingivale pockets, aften, wondjes veroorzaakt door gebitsprothesen of orthodontische ingrepen, 
reiniging, letsels na het trekken van tanden/kiezen, gevolgen van chirurgische ingrepen, enz. en in die 
gevallen waarin de mucosa verhoogde concentraties hyaluronzuur nodig heeft. 
 
Gebruiksaanwijzing: na een goede mondhygiëne 3-5 keer per dag GENGIGEL® aanbrengen (na de 
hoofdmaaltijden) gedurende 3-4 weken tot alle symptomen verdwenen zijn. Het is aan te bevelen na 
een applicatie gedurende minstens 30 minuten niet te eten of te drinken. 
 
Gel: breng een dun laagje gel aan op het tandvlees en masseer dit voorzichtig in met een schone 
vinger. 
 
Hydrogel: spoel met 10 ml (één dosis) gedurende 1-2 minuten. De vloeistof is klaar voor gebruik, niet 
verdunnen. 
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Spray: elk pufje garandeert een gelijkmatige en constante spreiding van de vloeistof over het 
mondoppervlak. 1-2 keer sprayen op het ontstoken of aangetaste weefsel. Het flesje tijdens het spray 
verticaal houden. 
 
Onschadelijk bij doorslikken. 
 
Samenstelling 
Hoofdbestanddeel: natriumhyaluronaat 
Andere bestanddelen: 
Gel: water, xylitol, carboxymethylcellulose, alcohol, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie, PVA, 
polycarbophil, dichloorbenzylalcohol, aroma, natriumhydroxide, briljantblauw FCF(CI 42090) 
Hydrogel: water, xylitol, alcohol, polysorbaat 20, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie, 
dichloorbenzylalcohol, polycarbophil, aroma, citroenzuur, natriumhydroxide, briljantblauw FCF 
(CI42090) 
Spray: water, xylitol, alcohol, PEG-40 gehydrogeneerde castorolie, natriumfosfaat, PVA, aroma, 
dichloorbenzylalcohol, trinatriumfosfaat 
 
Contra-indicaties: het gebruik van GENGIGEL® is gecontra-indiceerd in het geval van 
overgevoeligheid aan een van de bestanddelen. 
 
Voorzorgmaatregelen en waarschuwingen: niet gebruiken in het geval van zichtbare schade. 
Bewaren bij kamertemperatuur, beschermen tegen directe warmtebronnen. Niet gebruiken na de 
vervaldatum. Buiten het bereik van kinderen houden. Een arts raadplegen indien de symptomen 
aanhouden 
 
Verpakking: 
GENGIGEL® Gel Tube 20 ml 
GENGIGEL® Hydrogel Flesje van 150 ml 
GENGIGEL® Spray Flesje van 20 ml 

 


