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Pohodlie a ochrana celých 24 hodín od GC.
Dry Mouth Gel  poËas dña, 

Tooth Mousse a MI Paste Plus v noci.

GC Dry Mouth Gel 
Sortimentové balenie, 10 túb
4 x mäta, 2 x malina, 2 x pomaranË, 2 x citrón
Obsah jednej tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné príchute:
pomaranË, malina, citrón a mäta

GC MI Paste Plus
Sortimentné balenie, 10 túb, 2 z každej príchute
Jedna príchu†: 10 túb s 1 príchu†ou
Obsah jednej tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné príchute:
melón, jahoda, tutti-frutti, mäta a vanilka

CPP-ACP bol vyvinutý na Stomatologickej fakulte Univerzity v Melbourne Victoria / Austrália.
RECALDENTTM je používaný na základe licencie spoloËnosti RECALDENTTM Pty. Limited.
RECALDENTTM CPP-ACP je získaný z mlieËneho kazeínu a nemal by sa používa† u pacientov
s alergiou na mlieËny proteín a / alebo hydroxybenzoáty.

GC Tooth Mousse
Sortimentné balenie, 10 túb, 2 z každej príchute
Jedna príchu†: 10 túb s 1 príchu†ou
Obsah jednej tuby: 40 g (35 ml)
Dostupné príchute:
melón, jahoda, tutti-frutti, mäta a vanilka

GC Saliva-Check Buffer 
Balenie 20 testov
20 prúžkov na testovanie pH in vitro
20 dávkovacích nádobiek na sliny
20 kusov voskovej gumy na stimuláciu slín
20 pipiet na dávkovanie slín
20 prúžkov na testovanie neutralizaËnej kapacity slín
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Gél s neutrálnym pH je urËený na to, aby prinášal ú£avu 
suchým ústam a aby pacientom, ktorí trpia týmto
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Dôležitos† slín si uvedomíme
až vtedy, ke¢ ich nie je dostatok.

Okamžitá
ú£ava - 
kdeko£vek a kedyko£vek:   

GC Dry Mouth Gel. 

Suché ústa - Ëo je ich príËinou a ako ich rozpoznáme 

Sliny plnia v ústnej dutine ve£a dôležitých funkcií, medzi ktoré patrí zvlhËo-
vanie ústneho tkaniva a pomoc pri trávení, vnímanie chutí, udržiavanie 
zdravej ústnej dutiny a pomoc pri remineralizácii chrupu.

Suché ústa Ëasto patria k nedostatoËne diagnostikovaným stavom a syndrómy nebývajú úplne spo£ahlivým in-
dikátorom kvality a kvantity sekrécie slinnej ž£azy v pokoji. V skutoËnosti si pacient ani nemusí uvedomova† 
zníženú produkciu, kým k£udový prietok slín neklesne na menej ako polovicu bežného objemu. 
Dehydratácia a sucho v ústach môže £ahko postihnú† zdravých £udí ako dôsledok bežných faktorov súvisiacich so 
životným štýlom (napr. konzumácia kofeínu, alkoholu a nikotínu). Navyše s xerostomiou súvisí ve£a závažných 
zdravotných problémov (Sjögrenov syndróm, diabetes, rádioterapia). Xerostomiu môže tiež vyvola† viac ako 300 
liekov - patria sem lieky, ktoré si pacienti naordinujú sami, ¢alej vo£ne predajné lieky, ako sú prostriedky u£ahËujúce 
vykašliavanie, lieky proti upchatému nosu a lieky na lekársky predpis.

Dry Mouth Gel je jedineËný výrobok bez obsahu cukru v štyroch lahodných príchutiach. Je pripravený tak, aby 
poskytoval ú£avu suchým ústam, dlhodobé pohodlie  a upokojujúce úËinky pre pacientov.
Tento transparentný gél je dodávaný v kompaktnej tube, ktorá sa £ahko zmestí do vrecka alebo do kabelky, takže 
ju môžete použi† kdeko£vek a kedyko£vek potrebujete. Jediné, Ëo musí pacient urobi†, je nanies† ve£ké množstvo 
gélu Ëistým prstom na bukálny a linguálny povrch zubov a ústnej dutiny.
Dry Mouth Gel je jedineËný v tom, že na rozdiel od väËšiny umelých slín má neutrálne pH, takže k úËinnej symp-
tomatickej ú£ave môže dôjs† pri súËasnom zachovaní pH v ústach v bezpeËnom rozmedzí, aby sa predišlo demin-
eralizácii.

S†ažoval si niektorý z vašich pacientov na tieto 
príznaky? 

• Suché ústa
• Problémy s prehÍtaním
• Pachu† v ústach / zápach z úst
• Problémy s reËou

Pacienti so zníženou sekréciou slín vykazujú nerovnováhu medzi iónmi, potreb-
nými k ochrane tvrdého tkaniva chrupu. V dôsledku toho sú náchylní k precitlivelosti 
dentínu, erózii chrupu a zubnému kazu. Dry Mouth Gel zmierñuje príznaky sucho-
sti v ústach, nezvyšuje však hladiny biodostupných iónov vápnika, fosforeËnanu 
a fluoridu, ktoré sú potrebné k remineralizácii a prevencii.
Tooth Mousse alebo MI Paste Plus obsahujúce RECALDENTTM CPP-ACP obnoví 
potrebnú minerálnu rovnováhu v ústach a poskytne zvýšenú ochranu.

• Dýchanie ústami pri spánku
• Suché ústa v dôsledku užívania predpísaných 
 alebo vo£ne predajných liekov
• Sjögrenov syndróm
• Rádioterapia

• Chronické stavy, ktoré môžu zníži† sekréciu slín - 
 napr. diabetes mellitus, chronická hepatitída typu C 
 a autoimunitné ochorenie spojivového tkaniva ako 
 napr. systémový lupus erythematosus
• Pacienti so zubnou náhradou pre ochranu tkaniva 
 a lubrikáciu

Všimli ste si niektorý z týchto príznakov?

• Zmeny mäkkých tkanív - suchá sliznica, tvorba
 kráterov a plaku na jazyku 
• Zmeny tvrdých tkanív - zvýšená kazivos† chrupu,
 erózia, precitlivelos†, zvýšené hromadenie plaku

Testy ako Saliva Check Buffer môžu by† ve£mi užitoËné 
pre £ahšie rozpoznávanie pacientov, ktorí trpia syndró-
mom suchých úst. Ide o jednoduchý test v 5-tich kro-
koch, ktorý poskytuje cenné a individualizované infor-
mácie o pH, množstve a neutralizaËnej kapacite slín.

GC Dry Mouth Gel

Erózny potenciál bovinného (hovädzieho) dentínu 
pred a po celonoËnej aplikácii Dry Mouth Gel (DMG) 
a konkurenËného výrobku (OBA)
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Poskytnite svojím pacientom viac
pohodlia poËas dña s… 
Dry Mouth Gel 
A viac ochrany poËas noci s…  
Tooth Mousse a MI Paste Plus

Dry Mouth Gel je vhodný pre pacientov s nasledujúcimi stavmi:
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Hodnota pH Dry Mouth Gel (DMG) a konkurenËného 
výrobku (OBA)
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