
   

Lievitystä
missä ja  

milloinka vain!

Dry Mouth Gel
GC:Itä

pH-arvoltaan neutraali geeli, joka on suunniteltu  
lievittämään kuivasta suusta johtuvia oireita ja tarjoamaan 

pysyvää mukavuutta suun kuivuudesta kärsiville.Minimum
Intervention



Syljen tärkeyden huomaa vasta, 

kun se puuttuu.

Suun kuivuus – sen syitä ja miten sen tunnistaa

Syljellä on suussa useita tärkeitä rooleja. Näitä ovat mm. suun kudosten voitelu 
ja ruuansulatuksen edistäminen, makuaistin parantaminen, suun limakalvojen  
hoitaminen ja hampaiden remineralisaation edistäminen.

Suun kuivuus on yleisesti alidiagnosoitu ongelma, eikä syljen laatuun ja määrään liittyviä oireita useinkaan havaita kun  
sylkirauhanen on lepotilassa. Itse asiassa potilaat eivät välttämättä tiedosta heikentynyttä syljentuotantoa, ennen kuin  
virtaus levossa on alle puolet normaalista.
Liiallinen kuivuminen ja suun kuivuus voivat muodostua helposti ongelmaksi terveillä henkilöillä tiettyjen elämäntyyliin  
liittyvien tekijöiden tuloksena (esim. kofeiinin, alkoholin ja nikotiinin käyttö). Lisäksi xerostomiaan liittyy useita yleisiä  
lääketieteellisiä ongelmia (Sjögrenin syndrooma, diabetes, sädehoidot). Lisäksi yli 300 lääkettä voi aiheuttaa  
xerostomiaa – mukaan lukien itse annosteltavat ja käsikaupassa myytävät lääkkeet, kuten yskänlääkkeet, dekongestantit  
ja reseptilääkkeet.

Onko kukaan potilaistasi valittanut seuraavia oireita?

• Suun kuivumista
• Nielemisvaikeuksia
• Pahaa makua / pahanhajuista hengitystä
• Puhumisvaikeuksia

Oletko huomannut mitään seuraavista merkeistä?

• Pehmytkudosmuutoksia – limakalvojen kuivuutta,  
 onteloita ja plakinmuodostusta kielen pinnalla 
• Muutoksia kovassa kudoksessa – lisääntynyttä kariesta,  
 eroosiota, yliherkkyyttä, lisääntynyttä plakin kertymistä

Suun kuivumisesta kärsivien potilaiden arvioinnin helpotta-
miseksi Saliva Check Buffer -sylkitestin kaltaiset välineet  
voivat olla erittäin hyödyllisiä. Kyseessä on yksinkertainen 
5-vaiheinen testi, jonka avulla saadaan arvokasta, yksilöllistä 
tietoa syljen pH-arvosta, määrästä ja puskurikapasiteetista.



Nopea 
helpotus – 
missä ja milloinka vain:  

GC Dry Mouth Gel. 
Dry Mouth Gel on ainutlaatuinen sokeriton tuote, josta on saatavana neljä herkullista makua. Se on suunniteltu  
lievittämään suun kuivumista ja tarjoamaan pitkään kestävää mukavuutta ja lievitystä potilaille.
Tämä läpinäkyvä geeli toimitetaan pienessä tuubissa, joka sopii helposti joko taskuun tai käsilaukkuun, mikä tarkoittaa,  
että sitä voi käyttää milloin ja missä tahansa tarpeen tullen. Riittää, kun potilas levittää runsaasti geeliä puhtaalla sormella 
hampaiden posken ja kielen puoleisille pinnoille ja suun limakalvoille.
Toisin kuin useimmilla syljen korvikkeilla, Dry Mouth Gelillä on neutraali pH-arvo, mikä tarkoittaa, että sen avulla oireet  
helpottuvat tehokkaasti ja suun pH-arvo säilyy turvallisella alueella ehkäisten näin demineralisaation syntymistä.

Heikentyneestä syljen virtauksesta kärsivillä potilailla hampaiden kovien kudoksien  
suojaamiseen tarvittavat ionit ovat epätasapainossa. Siksi heillä esiintyy usein hampaiden 
yliherkkyyttä, eroosiota ja kariesta. Vaikka Dry Mouth Gel lievittää suun kuivumisen oireita, 
se ei lisää biologisesti käytettävissä olevien kalsium-, fosfaatti- ja fluoridi-ionien määriä, 
joita tarvitaan hampaiden remineralisoitumiseen ja ongelmien ehkäisyyn.
RECALDENT™ CPP-ACP:tä sisältävän Tooth Mousse- tai MI Paste Plus -kerroksen  
levittäminen palauttaa tämän tarpeellisen hampaiden mineraalitasapainon ja tarjoaa  
lisäsuojaa.

•  Suun kautta hengittäminen nukkuessa
•  Resepti- tai käsikauppalääkkeistä johtuva suun  
 kuivuminen
•  Sjögrenin syndrooma
•  Sädehoito

•  Pitkään jatkuvat tilanteet, jotka voivat heikentää syljen  
 virtausta – esim. diabetes mellitus, krooninen  
 C-hepatiittitulehdus ja kudoksen autoimmuunisairaus,  
 kuten systeeminen lupus erythematosus.
•  Proteesin käyttäjät kudosten suojaamiseksi ja  
 voitelemiseksi

GC Dry Mouth Gel

Nautaeläimen hammasluun eroosiopotentiaali ennen Dry Mouth Gelin (DMG) 
ja kilpailevan tuotteen (OBA) käyttöä yön yli ja sen jälkeen
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Tarjoa potilaallesi mukavampi päivä 
Dry Mouth Gel 
ja parempi suoja öisin  
Tooth Mousse- ja MI Paste Plus -tuotteilla

Potilaat voivat hyötyä Dry Mouth Gelistä seuraavissa tilanteissa:
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Dry Mouth Gelin (DMG) ja kilpailevan tuotteen (OBA) pH-arvot
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24 tuntia mukavuutta ja suojaa GC:ltä. 
Dry Mouth Gel päivällä, 

Tooth Mousse ja MI Paste Plus yöllä.

GC Dry Mouth Gel 
Pakkauslajitelma, tuubia,
4 x minttu, 2 x vadelma, 2 x appelsiini, 2 x sitruuna
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:  
appelsiini, vadelma, sitruuna ja minttu

GC MI Paste Plus
Pakkauslajitelma, 10 tuubia, 2 jokaista makua
Yksi maku: 10 tuubia yhtä makua
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:  
meloni, mansikka, tutti-frutti, minttu ja vanilja

CPP-ACP kehitettiin University of Melbournen hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa Australian 
Victoriassa. RECALDENT™-tavaramerkkiä käytetään RECALDENT™ Pty. Limitedin myöntämällä  
lisenssillä. RECALDENT™ CPP-ACP saadaan maidon kaseiinista, eikä se sovellu potilaille, jotka ovat 
allergisia maidon proteiinille ja/tai hydroksibentsoaateille.

GC Tooth Mousse
Pakkauslajitelma, 10 tuubia, 2 jokaista makua
Yksi maku: 10 tuubia yhtä makua
Tuubin sisältö: 40 g (35 ml)
Makuvaihtoehdot:  
meloni, mansikka, tutti-frutti, minttu ja vanilja

GC Saliva-Check Buffer 
20 testin laatikko
20 pH testiliuskaa
20 syljen annostelukuppia
20 Parafiinikumia syljenerityksen stimulointiin
20 syljenannostelupipettiä
20 puskuritestiliuskaa

GC EUROPE N.V.
Head Office
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info.gce@gc.dental
https://europe.gc.dental

GC NORDIC AB
Finnish Branch
Lemminkäisenkatu 46
FIN-20520 Turku
Tel. +358.40.900.07.57
info.finland@gc.dental
https://europe.gc.dental/fi-FI


