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Onze productspecialisten komen graag, samen met extern 
consulent Carla Vos, een praktische presentatie over Adjusan 
verzorgen tijdens één van uw ICO- of IQUAL-avonden.

Als dental professional komt u in de praktijk geregeld diverse 
stadia van parodontitis tegen en behandelt deze volgens een 
bewezen protocol. 

Met Adjusan heeft u nu een extra behandelmogelijkheid voor 
patiënten met parodontale pockets van >5 mm.

UITNODIGING

ICO- of IQUAL presentatie.

    Geheel kosteloos

    Duur +/- 1,5 uur 

    Geaccrediteerd door KRM en KRT 



Adjusan, 140 mg/g, gel voor peri-odontaal gebruik, werkzame stof: doxycycline. • Samenstelling: 1 voorgevulde cylinderpatroon bevat 260 mg Adjusan. Werkzame stof: 1 g Adjusan bevat 140 mg doxycycline 
equivalent aan 161,5 mg doxycyclinehyclaat. Hulpstoffen: Polyglycolide, Macrogol-DL-lactide/glycolide copolymeer (hoge viscositeit), Macrogol-DL-lactide/glycolide copolymeer (lage viscositeit). 
• Therapeutische indicaties: Voor de behandeling van chronische en agressieve periodontitis met een pocketdiepte van ≥ 5 mm bĳ  volwassenen als aanvulling op conventionele niet-chirurgische behandeling 
van periodontitis. • Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor doxycycline of voor één van de vermelde hulpstoffen of voor andere tetracycline-antibiotica; bĳ  patiënten die worden behandeld met systemische 
antibiotica vóór of tĳ dens de behandeling van periodontitis; bĳ  kinderen en adolescenten door stoornissen van de odontogenese; tĳ dens zwangerschap; bĳ  patiënten met een hoger risico op de ontwikkeling 
van acute porfyrie; bĳ  patiënten met ernstige leverfunctiestoornis. • Bĳ werkingen: Soms: Zwelling van de gingiva, kauwgomachtige smaak. Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: 
Overgevoeligheidsreacties. Onbekende frequentie: Urticaria, angioneurotisch oedeem, anafylaxie, allergische purpura. Binnen de groep tetracyclinen bestaat een volledige kruisallergie. • Dosering: De dosering 
van Adjusan varieert afhankelĳ k van de grootte, vorm en diepte van de peri-odontale pockets. • RVG-nummer 109573. • UR product conform de Nederlandse wetgeving. • Houder van de vergunning voor 
het in de handel brengen: Kulzer GmbH, Leipziger Strasse 2, 63450 Hanau, Germany. • Datum van eerste verlening van de vergunning: 19 september 2013.

Wilt u meer informatie over Adjusan en de mogelijkheid voor een presentatie op uw ICO of IQUAL-avond? 
Neem contact op met uw productspecialist!

Hanneke Munnik
Rayon Manager Dentistry Products
Noord- en Midden Nederland
hanneke.munnik@kulzer-dental.com 
06 51 50 52 25

Margôt Hover
Rayon Manager Dentistry Products
Zuid-Nederland en Vlaanderen
margot.hover@kulzer-dental.com 
06 53 77 29 64

 » Behandelsucces: Adjusan vermindert de pocketdiepte signifi cant 
 meer dan enkel SRP.* 

 » Comfort: Vanuit de plaats van toediening wordt doxycycline   
 continu en in voldoende hoge concentratie afgegeven gedurende 
 een periode van tenminste 12 dagen.*

*zie SPC Adjusan.


