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24 órás komfort és védelem a GC-tôl:
Dry Mouth Gel nappal, 

Tooth Mousse és MI Paste Plus éjjel.

GC Dry Mouth Gel 
Vegyes kiszerelés, 10 tubus,
4 menta, 2 málna, 2 narancs, 2 citrom
1 tubus: 40 g (35 ml)
Kapható ízek:
narancs, málna, citrom, menta

GC MI Paste Plus
Vegyes kiszerelés, 10 tubus, 2 db ízenként
Ízenkénti kiszerelés: 10 tubus 1 ízben
1 tubus: 40 g (35 ml)
Kapható ízek:
sárgadinnye, eper, tutti-frutti, menta, vanília

A CPP-ACP formulát a Melbourne-i Egyetem Fogorvostudományi Iskolájában fejlesztették ki
Ausztráliában. A RECALDENT™ márkanév a RECALDENT™ Pty. Limited engedélyével használt.
A RECALDENT™ CPP-ACP tejfehérjébôl származtatott, ezért tejfehérjére ill. hidroxibenzoátokra
allergiás egyéneken nem alkalmazható.

GC Tooth Mousse
Vegyes kiszerelés, 10 tubus, 2 db ízenként
Ízenkénti kiszerelés: 10 tubus 1 ízben
1 tubus: 40 g (35 ml)
Kapható ízek:
sárgadinnye, eper, tutti-frutti, menta, vanília

GC Saliva-Check Buffer 
20 teszt/doboz
20 In vitro pH tesztcsík
20 nyálgyûjtô edény
20 viaszgumi a nyáltermelés stimulálására
20 nyáladagoló pipetta
20 puffer tesztcsík

 Segítség
bármikor,

bárhol!

Dry Mouth Gel
a GC-tôl

Semleges pH-jú zselé, melyet a szájszárazság tüneteinek 
csillapítására fejlesztettek ki. Hosszan tartó komfortérzetet 
biztosít és enyhülést hoz a szájszárazságban szenvedônek.
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A nyál fontosságát csak 
akkor ismerjük fel, amikor hiányzik.

Azonnali
segítség - 
bárhol, bármikor:   

GC Dry Mouth Gel 
A szájszárazság okai és felismerése 

A nyál sok fontos szerepet tölt be a szájüregben: kenôanyagként funk-
cionál a szájüregi szövetek között, segíti az emésztést, javítja az ízérzékelést, 
fenntartja a nyálkahártya egészségét és segíti a fogak remineralizációját.

A szájszárazság általában aluldiagnosztizált állapot, és a tünetek nem adnak megbízható képet sem a nyugalmi 
nyáltermelés mennyiségérôl, sem a minôségérôl. A páciensek gyakran nincsenek is tudatában a problémának 
egészen addig, míg a nyugalmi nyáltermelés a normális érték felére nem csökken.
Dehidráció és a száj szárazsága bizonyos életmódfaktorok hatására (pl. koffeinbevitel, dohányzás, alkoholfo-
gyasztás) egészséges egyéneken is könnyen kialakulhat. A Xerostomiát továbbá sok jelentôs orvosi rendellenes-
séggel hozzák összefüggésbe (Sjögren szindróma, diabétesz, sugárterápia). Sôt, több mint 300 gyógyszerkészít-
mény mellékhatásaként léphet fel Xerostomia - ezek egy része olyan vény nélkül kapható szer, melyek használata 
nehezen ellenôrizhetô, mint pl. köptetôk és emésztéskönnyítôk, másik része pedig receptköteles gyógyszer.

A Dry Mouth Gel egy egyedülálló, cukormentes termék, mely négy finom ízben kapható. Kifejezetten arra fejlesz-
tették ki, hogy csillapítsa a szájszárazság tüneteit és komfortérzetet biztosítson, így enyhülést nyújtson 
a páciensek számára.
Az átlátszó zselét kompakt tubusokba töltötték, melyek könnyedén elférnek a zsebben vagy a kézitáskában, en-
nélfogva bármikor és bárhol használhatók, amikor csak szükséges. Csak a megfelelô mennyiséget kell a fogak 
és a nyálkahártya bukkális és lingvális felszíneire tiszta ujjal felkenni.
Egyedülálló módon - a legtöbb nyálpótlótól eltérôen - a Dry Mouth Gel pH-ja semleges, így mialatt csillapítja 
a tüneteket, a biztonságos tartományban tartja a szájüregi pH-t, hogy megelôzze a demineralizációt.

Tapasztalta már bármelyik betege a következô
tüneteket? 

• Szájszárazság
• Nyelési nehézségek
• Rossz szájíz / halitózis
• Nehézségek beszéd közben

A csökkent nyáltermeléssel rendelkezô pácienseknél a fogszövetet védô ionok 
egyensúlya felborul. Emiatt fogaik hajlamossá válnak a túlérzékenységre, erózióra 
és a kárieszre. A Dry Mouth Gel enyhíti a szájszárazság kellemetlen tüneteit, de 
nem növeli a nyálban biológiailag hozzáférhetô kálcium-, foszfát- és fluoridionok 
szintjét, mely a remineralizációhoz és prevencióhoz szükséges.
A RECALDENTTM CPP-ACP formulát tartalmazó Tooth Mousse vagy MI Paste Plus 
alkalmazásával helyreállíthatja az ásványi anyagok egyensúlyát a szájüregben, és 
extra védelmet biztosíthat a fogaknak. 

• Szájlégzés alvás közben
• Vényköteles vagy vény nélkül kapható
 gyógyszerek által okozott szájszárazság 
• Sjögren-szindróma
• Sugárterápia

• Olyan hosszan fennálló állapotok, amelyek
 hátrányosan befolyásolhatják a nyáltermelést, mint
 pl. diabetes mellitus, krónikus hepatitis C fertôzés
 és a kapcsolódó szöveti autoimmun betegségek,
 mint a szisztémás lupus erythematosus
• Fogsorviselôknek a nyálkahártya védelmére és
 síkosítására

Észlelte a következô jelek bármelyikét?

• A lágyszövet változásai - a nyálkahártya szárazsága,
 a nyelv repedezése és lepedékképzôdés 
• A fogszövet változásai - megnövekedett 
 szuvasodási hajlam, erózió, túlérzékenység, fokozott 
 plakklerakódás

A szájszárazságban szenvedô betegek felderítésére na-
gyon hasznosak lehetnek az olyan készletek, mint. pl 
a Saliva-Check Buffer. Ezzel az ötlépéses vizsgálattal 
értékelhetô, személyre szóló információkat kaphat a nyál 
pH-értékérôl, mennyiségérôl és pufferoló kapaci-
tásáról.

GC Dry Mouth Gel

A dentin (marha) eróziós potenciálja a Dry Mouth Gel 
éjszakai alkalmazása elôtt és után
A Dry Mouth Gel (DMG) és egyik versenytársa (OBA)
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Nyújtson páciensének nagyobb
komfortérzetet a nap folyamán… 
Dry Mouth Gel-lel 
és nagyobb védelmet az éjszaka folyamán…  
Tooth Mousse-szal és MI Paste Plus-szal

Az alábbi problémákkal küzdô betegeknek segíthet a Dry Mouth Gel:
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A Dry Mouth Gel-nek (DMG) és egyik versenytársának 
(OBA) pH értéke
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