Pohodlí a ochrana celých 24 hodin od GC.
Dry Mouth Gel bêhem dne,
Tooth Mousse a MI Paste Plus v noci.

GC Dry Mouth Gel

Sortimentní balení, 10 tub,
4x máta, 2x malina, 2x pomeranË, 2x citron
Obsah jedné tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné põíchutê:
pomeranË, malina, citron a máta

GC Saliva-Check Buffer

Balení s 20 testy
20 proužkû pro testování pH in vitro
20 dávkovacích nádobek na slinu
20 kusû voskové gumy ke stimulaci sliny
20 pipet k dávkování sliny
20 proužkû k testování slin

Úleva
po ruce

kdykoliv
a kdekoliv!

GC MI Paste Plus

Sortimentní balení, 10 tub, 2 od každé põíchutê
Jedna põíchu†: 10 tub s 1 põíchutí
Obsah jedné tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné põíchutê:
meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka

GC Tooth Mousse

Sortimentní balení, 10 tub, 2 od každé põíchutê
Jedna põíchu†: 10 tub s 1 põíchutí
Obsah jedné tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné põíchutê:
meloun, jahoda, tutti-frutti, máta a vanilka

Dry Mouth Gel

od GC.

CPP-ACP byl vyvinut na Stomatologické fakultê Univerzity v Melbourne, stát Victoria / Austrálie.
RECALDENT™ je používán na základê licence spoleËnosti RECALDENT™ Pty. Limited.
RECALDENT™ CPP-ACP je získán z mléËného kaseinu a nemêl by se používat u pacientû s alergií
na mléËný protein a/nebo hydroxybenzoáty.
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Gel s neutrálním pH je urËený k tomu, aby põinášel úlevu
suchým ústûm a pacientûm, kteõí tímto syndromem trpí,
poskytoval dlouhotrvající pohodlí a zklidñující úËinky.

GC Dry Mouth Gel

teprve tehdy, když se jich nedostává.
Slina plní v ústní dutinê mnoho dûležitých funkcí, mezi které patõí zvlhËování ústní tkánê a pomoc põi trávení, vnímání chutí, udržování zdravé ústní
dutiny a pomoc põi remineralizaci chrupu.

Suchá ústa - co je jejich põíËinou a jak je poznáme
Suchá ústa patõí k bêžnê nedostateËnê diagnostikovaným stavûm a põíznaky nebývají zcela spolehlivým indikátorem kvality a kvantity klidové sekrece slinné žlázy. Sníženou sekreci slinné žlázy si pacienti skuteËnê ani nemusí
uvêdomovat, dokud klidový prûtok slin neklesne na ménê než polovinu bêžného objemu.
Dehydratace a sucho v ústech mûže snadno postihnout zdravé jedince jako dûsledek mnoha bêžných faktorû
souvisejících s životním stylem (napõ. konzumace kofeinu, alkoholu a nikotinu). Navíc s xerostomií souvisí mnoho
závažných zdravotních poruch (Sjögrenûv syndrom, diabetes, radioterapie). Xerostomii mûže navíc vyvolat více
než 300 lékû - patõí sem léky, které si pacienti naordinují sami, dále volnê prodejné léky, jako prostõedky usnadñující vykašlávání, léky proti ucpání nosu i léky na lékaõský põedpis.

Okamžitá
úleva kdekoliv a kdykoliv:

GC Dry Mouth Gel.
Dry Mouth Gel je jedineËný výrobek bez obsahu cukru, který je k dostání ve Ëtyõech lahodných põíchutích.
Je põipraven tak, aby poskytoval úlevu suchým ústûm a dlouhotrvající pohodlí a zklidñující úËinky pacientûm.
Tento transparentní gel je dodáván v kompaktní tubê, která se snadno vejde do kapsy nebo kabelky, takže jej lze
použít kdykoliv a kdekoliv potõebujete. Jediné, co musí pacient udêlat, je nanést velké množství gelu Ëistým
prstem na bukální a lingvální povrchy zubû a ústní sliznice.
Gel pro suchá ústa je jedineËný v tom, že na rozdíl od vêtšiny umêlých slin má neutrální pH, takže k úËinné symptomatické úlevê mûže dojít põi souËasném zachování pH úst v bezpeËném rozmezí, aby se põedešlo demineralizaci.

Hodnota pH gelu pro suchá ústa (DMG)
a konkurenËního výrobku (OBA)

Erozní potenciál hovêzího dentinu põed a po noËní
aplikaci gelu pro suchá ústa (DMG) a konkurenËního
výrobku (OBA)
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Dry Mouth Gel je vhodný pro pacienty s následujícími stavy:

Stêžoval si nêkterý z vašich pacientû na tyto
põíznaky?

• Dýchání ústy ve spánku
• Suchá ústa v dûsledku užívání põedepsaných
nebo volnê prodejných lékû
• Sjögrenûv syndrom
• Radioterapie

•
•
•
•

Poskytnête svým pacientûm více
pohodlí bêhem dne s…

Suchá ústa
Potíže s polykáním
Pachu† v ústech / zápach z úst
Potíže s mluvením

Zaznamenali jste nêkterý z následujících põíznakû?
• Zmêny mêkké tkánê - suchá sliznice, tvorba kráterû
a plaku na jazyku.
• Zmêny tvrdé tkánê - zvýšená kazivost chrupu,
eroze, põecitlivêlost, zvýšené hromadêní plaku.
Sady jako Saliva Check Buffer mohou být velmi užiteËné
pro snazší rozpoznání pacientû, kteõí trpí syndromem
suchých úst. Jedná se o jednoduchý test v 5ti krocích,
který poskytuje cenné a individualizované informace
o pH, množství a pufrovací kapacitê sliny.

• Chronické stavy, které mohou snížit sekreci slin napõ. diabetes mellitus, chronická hepatitida typu
C a autoimunitní onemocnêní pojivových tkání jako
napõ. systémový lupus erythematosus
• Pacienti se zubní náhradou pro ochranu tkání
a lubrikaci

Dry Mouth Gel
A více ochrany bêhem noci s…
Tooth Mousse a MI Paste Plus
Pacienti se sníženou sekrecí slin vykazují nerovnováhu mezi ionty, potõebnými
k ochranê tvrdých tkání chrupu. V dûsledku toho jsou náchylní k põecitlivêlosti
dentinu, erozi chrupu a zubnímu kazu. Gel pro suchá ústa zmírñuje põíznaky
suchosti v ústech, nezvyšuje však hladiny biodostupných iontû vápníku, fosfátu
a fluoridu, které jsou potõebné k remineralizaci a prevenci.
Tooth Mousse nebo MI Paste Plus obsahující RECALDENTTM CPP-ACP obnoví
potõebnou minerální rovnováhu v ústech a poskytne zvýšenou ochranu.

Oddêlení vêdy a výzkumu GC

Dûležitost slin poznáme

