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Confort ºi protecñie timp de 24 de ore cu GC.
Dry Mouth Gel pe timpul zilei, 

Tooth Mousse ºi MI Paste Plus pe timpul nopñii.

GC Dry Mouth Gel 
Pachet Asortat, 10 tuburi,
4 Mentã, 2 Zmeurã, 2 Portocalã, 2 Lãmâie
Conñinutul unui tub: 40 g (35 ml)
Arome disponibile:
Portocalã, Zmeurã, Lãmâie & Mentã

GC MI Paste Plus
Pachet Asortat, 10 Tuburi, 2 din fiecare aromã 
O singurã aromã: 10 tuburi  1 aromã
Conñinutul unui tub: 40 g (35 ml)
Arome disponibile:
Pepene galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie

CPP-ACP a fost dezvoltat de School of Dental Science din cadrul Universitãñii din Melbourne
Victoria / Australia. RECALDENT™ este folosit sub licienñã RECALDENT™ Pty. Limited. 
RECALDENT™ CPP-ACP este derivat din caseinã lactatã, ºi nu trebuie folosit în cazul pacienñilor
cu alergie la proteinele din lapte ºi/sau la hidroxibenzoañi.

GC Tooth Mousse
Pachet Asortat, 10 Tuburi, 2 din fiecare aromã
O singurã aromã: 10 tuburi 1 aromã
Conñinutul unui tub: 40 g (35 ml)
Arome disponibile:
Pepene galben, Cãpºuni, Tutti-Frutti, Mentã & Vanilie

GC Saliva-Check Buffer 
Cutie cu 20 teste
20 benzi pentru testarea pH-ului in vitro 
20 pahare pentru colectarea salivei
20 bucãñi de gumã pentru stimularea salivei 
20 pipete pentru dozarea salivei
20 benzi pentru testarea capacitãñii tampon

 Ameliorare  
la îndemânã

oricând,
oriunde!

Dry Mouth Gel
de la GC.

Gel cu pH neutru conceput pentru a ajuta la eliminarea 
disconfortului gurii uscate ºi a oferi un confort de duratã 
ºi un efect calmant persoanelor care suferã de uscãciune 

a cavitãñii orale.GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com

GC EUROPE N.V.
GC EEO - Romania
BD. N. Balcescu, nr. 5C
bl. Dunarea 1, ap. 57, sect. 1
RO - Bucuresti
Tel.  +40.21.315.93.15
Fax. +40.21.315.93.15
romania@gceurope.com
www.eeo.gceurope.com

Minimã
Intervenñie



Importanña salivei este 
recunoscutã doar atunci când lipseºte.

Ameliorare
imediatã -  
oricând, oriunde:  

GC Dry Mouth Gel. 
Uscarea gurii - cauze ºi mod de identificare  

Saliva îndeplineºte o serie de roluri importante în cavitatea oralã. Printre 
acestea lubrifierea ñesutului oral ºi stimularea digestiei, asistarea gustului, 
menñinerea sãnãtãñii mucoasei orale ºi favorizarea remineralizãrii dinñilor.

Gura uscatã este deobicei o condiñie sub-diagnosticatã iar simptomele nu reprezintã un indicator precis al can-
titãñii ºi calitãñii debitului glandei salivare în repaos. Într-adevãr, pacienñii pot sã nu conºtientizeze debitul 
redus pânã în momentul în care fluxul salivei de repaos ajunge la mai puñin de jumãtate din fluxul normal.
Deshidratarea ºi uscãciunea cavitãñii orale pot foarte uºor afecta indivizii sãnãtoºi datoritã unui numãr de factori 
ai stilului de viañã (ex. consumul de cafeinã, alcool ºi nicotinã). Mai mult, multe afecñiuni medicale majore sunt 
asociate cu xerostomia (sindromul Sjögren, diabetul, radioterapia). Pe lângã acestea, peste 300 de medica-
mente pot produce xerostomie - inclusiv cele auto-administrate ºi cele disponibile fãrã reñetã cum ar fi expecto-
rantele, decongestionantele precum ºi medicamentele prescrise.

Dry Mouth Gel este un produs unic, fãrã zahãr, disponibil în patru arome delicioase. Este conceput sã ajute la amelio-
rarea simptomelor cavitãñii orale uscate ºi sã ofere pacienñilor un confort de duratã precum ºi un efect de calmare. 
Acest gel transparent este livrat într-un tub compact care va încãpea uºor în buzunar sau în poºetã, ceea ce înseamnã 
cã poate fi folosit oricând ºi oriunde atunci când este necesar. Pacientul trebuie doar sã aplice o cantitate generoasã 
de gel cu ajutorul degetelor curate pe suprafeñele bucale ºi linguale ale dinñilor ºi pe ñesuturile orale mucozale.
În mod unic, spre deosebire de majoritatea substituentelor salivare, Dry Mouth Gel are un pH neutru, ceea ce 
înseamnã cã poate oferi o ameliorare efectivã a simptomelor, ºi în acelaºi timp menñine pH-ul oral în limitele nor-
male pentru a preveni demineralizarea. 

Añi avut pacienñi care sã acuze urmãtoarele 
simptome? 

• Gurã uscatã
• Dificultate la înghiñire
• Gust rãu / Halitozã
• Dificultate în vorbire

Pacienñii cu un flux salivar deficitar prezintã un dezechilibru al ionilor necesari pen-
tru protejarea ñesuturilor dentare dure. În consecinñã, sunt predispuºi la hipersen-
sibilitate dentinarã, eroziuni dentare ºi carii. Cu toate cã Dry Mouth Gel calmeazã 
simptomele cavitãñii orale uscate, nu creºte nivelul ionilor bio-disponibili de 
calciu, fosfor ºi fluor necesar pentru remineralizare ºi prevenñie.  
O aplicare cu Tooth Mousse sau MI Paste Plus care conñin RECALDENTTM CPP-
ACP, va restabili acest echilibru oral mineral necesar ºi va oferi extra protecñie.

• Respirañie oralã pe perioada somnului
• Uscãciune a gurii datoratã medicamentañiei
 prescrise sau a produselor disponibile fãrã reñetã
• Sindromul Sjögren
• Iradiere

• Afecñiuni de duratã care pot împiedica fluxul salivar
 - e.x. diabetul zaharat, hepatita cronicã C ºi alte boli
 autoimune care afecteazã ñesuturile conjunctive cum
 ar fi lupus sistemic eritematos
• În cazul protezãrii pentru protecñia ñesutului ºi
 lubrifiere

Añi observat unele din urmãtoarele semne?

• Modificãri ale ñesuturilor moi - uscarea mucoasei, 
 fisurarea ºi formarea plãcii bacteriene pe limbã 
• Modificãri ale ñesuturilor dure - o ratã crescutã  
 de apariñie a cariilor, eroziuni, hipersensibilitate, 
 acumulare crescutã a plãcii bacteriene

Pentru a putea realiza o evaluare mai uºoarã a pacienñilor 
care prezintã uscãciune a cavitãñii orale, kiturile cum ar 
fi Saliva Check Buffer vã pot fi de un real ajutor. Acesta 
este un test direct în 5 etape care oferã informañii utile, 
individualizate, referitoare la pH, cantitatea ºi capacita-
tea tampon a salivei.

GC Dry Mouth Gel

Potenñialul de eroziune al dentinei bovine înainte 
ºi dupã aplicarea pe timpul nopñii a Gelului Dry 
Mouth ºi a unui produs similar (OBA)
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Oferiñi pacientului dumneavoastrã mai
mult confort pe perioada zilei cu… 
Dry Mouth Gel 
ºi mai multã protecñie pe perioada nopñii cu…  
Tooth Mousse ºi MI Paste Plus

Pacienñii care prezintã urmãtoarele afecñiuni pot beneficia de ajutorul Gelului Dry Mouth:
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Valoarea pH-ului Dry Mouth Gel (DMG) ºi a unui produs 
similar (OBA)
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