
 

FAKTALAATIKKO 
 
Pahanhajuinen hengitys 
Pahanhajuinen hengitys, halitoosi, on merkittävä ongelma, joka koskettaa kaikenikäisiä 
miehiä ja naisia. Tutkimukset osoittavat, että jopa 60 % väestöstä kärsii pahanhajuisesta 
hengityksestä. Hoidoksi ehdotetaan edelleen hyvin samanlaisia kotikonsteja kuin 2000 vuotta 
sitten. Ongelmasta kärsiviä kehotetaan mm. juomaan runsaasti vettä, lepäämään tai 
syömään persiljaa. Yleisin halitoosiin liittyvä harhakäsitys onkin se, että hajut ovat peräisin 
vatsasta. Itse asiassa pahanhajuinen hengitys johtuu lähes poikkeuksetta suuontelon 
bakteereista. 
 
Mistä pahanhajuinen hengitys johtuu ja miten haju muodostuu? 
Lähes 90 %:ssa tapauksista hengityksen epämiellyttävä haju muodostuu suussa. 
Hengityksen epämiellyttävä haju johtuu suuontelossa, hampaiden välissä ja kielen 
takaosassa kasvavista bakteereista. Kun bakteerit hajottavat esimerkiksi ruoantähteitä, 
syntyy epämiellyttävän hajuisia rikkikaasuja, jotka tekevät hengityksen pahanhajuiseksi. 
Aamulla lähes kaikkien hengitys on tunkkainen, mikä johtuu syljenerityksen vähenemisestä 
ja suun bakteerikannan muuttumisesta yön aikana. 
 
Mikä SB12 duo® on? 
SB12 duo® on suuvesi, joka raikastaa hengityksen ja vahvistaa hampaita kariesta vastaan 
samalla huuhtelukerralla. Ainutlaatuinen patentoitu koostumus neutraloi uloshengitysilman 
epämiellyttävien kaasujen muodostumista. SB12 duon korkea fluoripitoisuus suojaa 
hampaita, ja sen vahva maku antaa raikkaan tunteen suuhun. 
 
Sekä SB12 duo® että sen edeltäjä SB12 ovat tehokkaita, pitkävaikutteisia tuotteita 
pahanhajuista hengitystä vastaan. SB12 duo® sitoutuu kemiallisesti suuontelon kudoksiin, 
jonka ansiosta sen vaikutus kestää jopa 12 tunnin ajan. SB12-suunhoitovalmisteen 
kehitystyössä, tulosten arvioinnissa ja dokumentoinnissa on käytetty tähän tarkoitukseen 
kehitettyä kaasukromatografia (laite, jolla voidaan mitata rikkikaasuja). Näitä alansa kärkeä 
edustavia laitteita on vain muutamia koko maailmassa. 
 
Oslon Yliopiston hammaslääketieteen tutkimuslaitos onnistui lukuisten kokeiden jälkeen 
kehittämään optimaalisen koostumuksen klooriheksidiiniä ja sinkkiä. Ne neutraloivat 
uloshengitysilman epämiellyttävän hajuisia kaasuja tehokkaasti pitkään huuhtelun jälkeen. 
Koostumus on valmistettu siten, että SB12 duo® maistuu raikkaalta ja miellyttävältä, 
kuitenkaan värjäämättä tai vahingoittamatta hampaiden pintaa. 
 
SB12 duo® ja fluori 
Fluori on alkuaine, joka sijaitsee maaperässä ja pohjavesistöissä. Jo 1800-luvulla tutkijat 
havaitsivat, että fluorilla on kariesta ehkäisevä vaikutus. Fluori vaikuttaa paikallisesti 
hammaskiilteen pinnassa. Fluori heikentää happamien ainesten vaikutusta hampaiden 
pintoihin ja vähentää plakin muodostumista. Lopputuloksena on vahvemmat ja terveemmät 
hampaat. 
 
SB12 duo® sisältää 0,2 % natriumfluoridia (NaF) ja sitä käytetään heti hampaiden 
harjauksen jälkeen. Välittömästi harjauksen jälkeen käytettynä SB12 duo® vahvistaa 
hammastahnan fluorisuojaa ja antaa paremman suojan reikiintymistä vastaan. 
 
Aikuisille, joilla on lisääntynyt karieksen riski, suositellaan tavallisen hammastahnan lisäksi 
fluoripitoisuudeltaan vahvempaa suunhoitoainetta. Uusi SB12 duo® on ainutlaatuinen 
suuvesi, joka vahvistaa hampaiden suojaa reikiintymistä vastaan ja raikastaa hengityksen 12 
tunniksi samalla huuhtelukerralla.  
  



 

 
 
Miten SB12 duoa käytetään? 
Suuta huuhdellaan noin 10 ml:lla SB12 duolla 0,5-1 minuutin ajan, jonka jälkeen neste 
sylkäistään pois. 
 
SB12 duo on pitkävaikutteinen suuvesi, jonka vaikutus kestää 12 tuntia yhdellä 
huuhtelukerralla. Aamuin illoin huuhdeltaessa vaikutus kestää jopa 24 tuntia. 
 
SB12 duo on helppokäyttöinen ja se sopii päivittäiseen käyttöön. Aamuin illoin käytettynä se 
vahvistaa hampaiden suojaa reikiintymistä vastaan ja raikastaa hengityksen 12 tunniksi 
samalla huuhtelukerralla.  
 
 

 


