
 
Verlichting   

onder   
handbereik,
altijd en overal!

Dry Mouth Gel
van GC.

Gel met neutrale pH die is ontwikkeld om verlichting te 
bieden aan mensen die lijden aan de gevolgen van een 

droge mond. Het biedt een langdurig en smaakvol comfort.Minimum
Intervention



Pas bij afwezigheid, besef je hoe 

belangrijk speeksel is.

Droge mond – de oorzaken en de diagnose

Speeksel vervult een groot aantal belangrijke functies in de mondholte. Het  
bevochtigt het mondweefsel en draagt bij aan de spijsvertering, speelt een rol 
bij het proeven, houdt de mondslijmvliezen gezond en bevordert de reminera-
lisatie van tanden. 

Droge mond is een aandoening die vaak niet wordt gediagnosticeerd en de symptomen vormen geen volledig betrouw-
bare indicatie van de kwantiteit en kwaliteit van de speekselklierproductie in rust. Patiënten zijn zich zelfs vaak niet bewust 
van de verminderde productie totdat de speekselvorming in rust minder dan de helft van de normale productie bedraagt.
Uitdroging en een droge mond kunnen gemakkelijk ontstaan bij gezonde personen als gevolg van een aantal veel  
voorkomende lifestylefactoren (zoals inname van caffeïne, alcohol en nicotine). Bovendien bestaat er verband tussen een 
groot aantal ernstige medische aandoeningen en xerostomie (syndroom van Sjögren, diabetes, radiotherapie). Daarbij 
kunnen meer dan 300 geneesmiddelen xerostomie veroorzaken – waaronder geneesmiddelen uit de vrije verkoop zoals 
slijmafdrijvende middelen, decongestiva en geneesmiddelen op recept.

Hebben patiënten van u geklaagd over de volgende 
symptomen? 

•  Droge mond
•  Moeite met slikken
•  Vieze smaak/mondgeur
•  Moeite met praten

Hebt u een van de volgende tekenen waargenomen?

•  Veranderingen in weke delen – droogheid van de slijm- 
 vliezen, putjesvorming en aanslag op de tong
•  Veranderingen in tandweefsel – meer cariës, erosie,  
 overgevoeligheid, snelle plak accumulatie.

Om patiënten met een droge mond gemakkelijker te kun-
nen evalueren kunnen testkits zoals de Saliva Check Buffer 
erg handig zijn. Het is een eenvoudige test in 5 stappen  
die waardevolle individuele informatie oplevert over pH, 
kwantiteit en buffercapaciteit van het speeksel.



Directe  
verlichting – 
altijd en overal:   

GC Dry Mouth Gel. 
Dry Mouth Gel is een uniek, suikervrij product, verkrijgbaar in vier heerlijke smaken. Het is ontworpen om het ongerief van 
een droge mond dragelijker te maken en om patiënten een langdurig en smaakvol comfort te bieden.
Deze transparante gel wordt geleverd in een compacte tube die gemakkelijk in een broekzak of handtas past en is  
daarmee altijd en overal direct beschikbaar. De patiënt hoeft alleen maar met een schone vinger een flinke hoeveelheid 
gel aan te brengen op de buccale en linguale vlakken van de tanden en op het mondslijmvlies.
Dry Mouth Gel is vergeleken met de meeste speekselvervangers uniek vanwege zijn neutrale pH, zodat effectieve  
symptoomverlichting wordt geboden terwijl het orale pH binnen het veilige bereik blijft. Demineralisatie wordt hiermee 
voorkomen.

Patiënten met een aangetaste speekselproductie hebben een onbalans in de ionen die 
nodig zijn ter bescherming van tandweefsel. Als gevolg daarvan kunnen zij worden  
geconfronteerd met overgevoelige tanden, tanderosie en tandcariës. Hoewel Dry Mouth 
Gel de symptomen van een droge mond verlicht, worden de niveaus van bio-beschikbare  
calcium-, fosfaat- en fluoride-ionen, vereist voor remineralisatie en preventie, er niet door 
verhoogd.
Door gebruik van Tooth Mousse of MI Paste Plus met RECALDENTTM CPP-ACP wordt  
dit benodigde mineralenevenwicht in de mond hersteld en wordt extra bescherming  
geboden.

•  Door de mond ademen tijdens de slaap
•  Door geneesmiddelen, al of niet voorgeschreven,  
 veroorzaakte droge mond
•  Syndroom van Sjögren
•  Radiotherapie

• Langdurige aandoeningen die de speekselproductie  
 kunnen aantasten – zoals diabetes mellitus, chronische  
 hepatitis C-infectie en auto-immuunaandoeningen van  
 bindweefsel zoals systemische lupus erythematosus
•  Tandprothesedragers: voor bescherming en bevochtiging  
 van het weefsel

GC Dry Mouth Gel

Het erosiepotentieel van runderdentine voor en na het voor één nacht  
aanbrengen van Dry Mouth Gel (DMG) en een concurrerend product (OBA)
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Bied uw patiënt overdag meer comfort met ... 
Dry Mouth Gel 
en ‘s nachts meer bescherming met ...  
Tooth Mousse en MI Paste Plus

Bij patiënten die te maken hebben met onderstaande situaties,  
kan Dry Mouth Gel een gunstige werking hebben:
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pH-waarde van Dry Mouth Gel (DMG) en een concurrerend product (OBA)
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Dag en nacht comfort en bescherming van GC.
Dry Mouth Gel overdag, 

Tooth Mousse en MI Paste Plus ‘s nachts.

GC Dry Mouth Gel 
Assortimentsverpakking, 10 tubes,
4 Munt, 2 Framboos, 2 Sinaasappel, 2 Citroen
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken: 
Sinasappel, Framboos,Citroen en Munt

GC MI Paste Plus
Assortimentsverpakking, 10 tubes, 2 van elke smaak
Eén smaak: 10 tubes van 1 smaak
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken:  
Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt en Vanille

CPP-ACP is ontwikkeld aan de School of Dental Science van de Universiteit van Melbourne in  
Victoria, Australië. RECALDENT™ wordt gebruikt onder licentie van RECALDENT™ Pty. Limited.  
RECALDENT™ CPP-ACP is een derivaat van melkcaseïne en mag niet worden gebruikt bij patiënten 
met een allergie voor melkeiwitten en/of hydroxybenzoaat.

GC Tooth Mousse
Assortimentsverpakking, 10 tubes, 2 van elke smaak
Eén smaak: 10 tubes van 1 smaak
Inhoud per tube: 40 g (35 ml)
Verkrijgbare smaken:  
Meloen, Aardbei, Tutti-Frutti, Munt en Vanille

GC Saliva-Check Buffer 
Doos met 20 tests
20 teststrips voor in vitro pH
20 speekselopvangbakjes
20 stuks waskauwgom voor speekselopwekking
20 speekseldoseerpipetten
20 bufferteststrips
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GC EUROPE N.V.
Benelux Sales Department
Researchpark
Haasrode-Leuven 1240
Interleuvenlaan 33
B-3001 Leuven
Tel. +32.16.74.18.60
info.benelux@gc.dental
https://europe.gc.dental/nl-NL


