Sledujte a identifikujte
nejdûležitêjší

bakterie,

které zpûsobují

zubní kaz,

pomocí Saliva-Check Mutans
							
od GC.
Kavity a poËínající kavitace
v podobê bílých kõídových
skvrn jsou põíznakem
aktivního onemocnêní
zpûsobeného kariogenními
bakteriemi, jako je
Streptococcus mutans.
Zlepšete preventivní opatõení
a motivujte své pacienty pomocí
Saliva-Check Mutans, jednoduchého
a põesného ambulantního testu,
který bêhem pouhých 15 minut
urËí u pacienta hladinu S. Mutans.

Minimální
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GC Saliva-Check Mutans
Ambulantní diagnostická pomûcka k rychlé
detekci vysokých hladin Streptoccus mutans.
ProË testovat u pacienta hladinu Streptoccocus mutans?
Bakterie druhu Streptococcus mutans hrají klíËovou roli põi vzniku zubního kazu.
UrËení hladiny této bakterie ve slinê spoleËnê s dalšími klinickými informacemi
napomáhá urËit míru rizika zubního kazu u pacientû.

Põesné výsledky za pouhých 15 minut
Saliva-Check Mutans využívá velmi specifický imunochromatografický proces. Ten
nezávisí na rûstu bakterií, takže nejsou potõeba inkubátory ani žádné jiné põístroje.
TradiËní testování kultury proto již není nezbytné a põesné výsledky získáte
bêhem pouhých 15 minut. Põesnost testu je dána tím, že testovací proužek se
skládá ze 2 monoklonálních protilátek, které selektivnê detekují pouze druh
S. Mutans, takže výsledky nejsou kontaminovány žádnými jinými bakteriemi.
Pokud je výsledek pozitivní, na testovací Ëárce (T) se objeví Ëervená - znamená
to, že hladina S. Mutans u pacienta põedstavuje 500 000 anebo více jednotek
tvoõících kolonie na ml (cfu/ml) sliny.

15 min

Koho testovat
• Nové pacienty - zejména dêti a seniory
• Pacienty s nižší põirozenou ochranou ústní dutiny zpûsobenou nízkým prûtokem sliny

• Pacienty s kyselou stravou, nízkým pH ústní dutiny, põípadnê vysokou frekvencí zkvasitelných karbohydrátû
• Pacienty, kteõí podstupují parodontologickou léËbu z dûvodu vyššího rizika kazu povrchu koõene
• Pacienty põed extenzivní restorativní terapií k prevenci opakovaného výskytu zubního kazu
• RodiËe, kteõí oËekávají dítê, põípadnê peËují o malé dítê k prevenci põenosu

Jak testovat

C TC CT CT T

1. Žvýkejte vosk a sbírejte slinu.

2. Põidejte 1 kapku reakËního
Ëinidla Ë. 1 a nádobku 15 krát
protõepejte.

3. Põidejte 4 kapky reakËního
Ëinidla Ë. 2 a tõeste, dokud vzorek
sliny nezezelená.

4. Do vzorkového okénka
testovací pomûcky odmêõte
3 dílky sliny a vyËkejte 15 minut.

5. Po 15 minutách zkontrolujte kontrolní Ëárku C a výsledek v testovacím okénku T.

b. Negativní výsledek
Pokud se neobjeví žádná Ëervená
Ëárka, znamená to, že hladina
S. Mutans je nižší než 500 000
cfu/ml.

Motivujte a vzdêlávejte své pacienty pomocí
tohoto jasnê viditelného 15ti minutového
testu rizik.

Balení
10 testovacích sad - každá obsahuje:
testovací pomûcku MUTANS (1),
parafínovou gumu (1), pipetu (1),
mísící nádobku (1),
1 lahviËku s reakËním Ëinidlem Ë. 1 (2 ml),
1 lahviËku s reakËním Ëinidlem Ë. 2 (4 ml).
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a. Pozitivní výsledek
Pokud se objeví Ëervená Ëárka,
a† už slabá nebo zõetelná, znamená
to, že hladina S. Mutans je vyšší
než 500 000 cfu/ml S. Mutans.

