
Hjälp att 

ha till hands  
när som helst  

och var som helst!

Dry Mouth Gel
från GC.

En neutral pH-gel, utvecklad för att hjälpa och  
lindra torra munnar samt att ge en långvarig komfort och  

lugnande effekt hos muntorra personer.Minimum
Intervention



Salivens viktiga betydelse 
upptäcks först när den saknas.

Muntorrhet – orsaker och identifiering 

Saliven har många roller för att den orala miljön ska fungera. Det inkluderar att 
saliven ska “smörja” mjukvävnaden, att hjälpa till med matsmältningen, att känna 
smak av det man äter samt bidra till att remineralisera tänderna. 

Muntorrhet är ett vanligt underdiagnostiserat tillstånd och symptomen är inte tillförlitliga indikatorer på spottkörtelns  
kvantitet och kvalitet när det gäller produktion av vilande saliv. Faktum är att, patienter kan vara omedvetna om minskad 
salivproduktion till dess att det vilande flödet är mindre än hälften av det normala. Uttorkning och muntorrhet kan lätt  
påverka friska individer som ett resultat av ett antal gemensamma livsstilsrelaterade faktorer (t.ex. koffeinintag, alkohol-  
och nikotinkonsumtion). Dessutom har många stora medicinska sjukdomar ett samband med xerostomi (Sjögrens syndrom, 
Diabetes, Strålbehandlingar). Dessutom finns det över 300 läkemedel som kan orsaka xerostomi – inklusive receptfria  
läkemedel såsom hostmediciner och slemhinneavsvällande preparat. Fenomenet gäller dessvärre många receptbelagda 
läkemedel.

Har några av dina patienter klagat på följande  
symtom? 

•  Muntorrhet
•  Svårigheter att svälja
•  Dålig andedräkt
•  Svårigheter att tala 

Har du iakttagit några av följande tecken?

• Förändringar i mjukvävnaden – torr eller mjukvävnad  
 med sprickor och/eller plack på tungan
• Förändringar hos tandsubstansen – ökad kariesfrekvens,  
 erosionsskador, hypersensibilitet, ökad plackansamling

För att möjliggöra en enklare bedömning av muntorra  
patienter, kan Saliva Check Buffer testet vara mycket  
användbart. Saliva Check Buffer är ett okomplicerat test som 
utförs i 5 steg. Testet ger värdefull individuell information om  
salivens pH-värde, mängd samt buffringskapacitet



Omedelbar 
hjälp  – 
när som helst, var som helst:  

Dry Mouth Gel från GC. 
Dry Mouth Gel är en unik, sockerfri produkt som finns i fyra utsökta smaker. Den är utformad för att hjälpa till med att lindra 
torra munnar och ge långvarig komfort och som dessutom därför har en lugnande effekt på patientgrupp.
Den genomskinliga gelen levereras i en tub som lätt får plats i fickan eller handväskan, vilket betyder att den kan användas 
när som helst och var som helst när det behövs. Allt som krävs av patienten är att applicera en riklig mängd gel både  
lingualt och buckalt på tänder och mjukvävnad. 
Till skillnad från de flesta salivsubstitut så är Dry Mouth Gel unikt så tillvida att det har ett neutralt pH. Detta betyder att en 
effektiv symtomlindring kan ges samtidigt som pH-värdet säkras i munhålan vilket förhindrar demineralisering.

Patienter med nedsatt salivproduktion har obalans i de joner som krävs för att skydda  
tänderna. Därmed är dessa patienter mer utsatta för att drabbas av hypersensibla tänder, 
erosionsskador och kariesskador. Trots att Dry Mouth Gel lindrar symptom av muntorrhet 
så ökar inte preparatet mängden av de bioaktiva jonerna; kalcium, fosfat och fluor som 
behövs för emaljens remineralisering.

En applicering av antingen Tooth Mousse eller MI Paste Plus som innehåller RECALDENTTM 
CPP-ACP, kommer att återuppbygga den behövliga orala mineralbalansen och kommer 
dessutom ge extra skydd.

•  Munandning under sömn
•  Muntorrhet till följd av medicinering
•  Sjögrens syndrom
•  Strålbehandling
 

•  Långvariga förhållanden som kan skada salivflödet –  
 t.ex. diabetes, kronisk hepatit C-infektion.
•  För att skydda och slemhinnorna för protesbärare.

GC Dry Mouth Gel

Erosionspotentialen hos nötkreatur före och efter applicering över natt  
av Dry Mouth Gel (DMG) och en konkurrerande produkt (OBA)
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Ge din patient mer komfort under dagen med … 
Dry Mouth Gel 
Och mer skydd under natten med…  
Tooth Mousse och MI Paste Plus

Patienter med följande diagnoser kan ha nytta av Dry Mouth Gel:

8

7

6

5

4

3

2

1

0

70

60

50

40

30

20

10

0
DMG Mint OBA (pH 5.4)DMG Hallon  (pH 6.4)DMG Mint (pH 7.2) 

före

efter

pH-värde,  Dry Mouth Gel (DMG) och en konkurrerande produkt (OBA)

DMG Citron DMG Apelsin DMG Hallon OBA
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24 timmars bättre liv och skydd tack vare  GC.
Dry Mouth Gel under dagtid, 

Tooth Mousse och MI Paste Plus under natten.

GC Dry Mouth Gel 
Sorterad fp., 10 tuber,
4 Mint, 2 Hallon, 2 Apelsin, 2 Citron
Innehåll per tub: 40 g (35 ml)
Finns i smakerna:  
Apelsin, Hallon, Citron & Mint

GC MI Paste Plus
Sorterad fp., 10 tuber, 10 Tuber, 2 av varje smak
Fp. med en smak: 10 tuber av 1 smak
Innehåll per tub: 40 g (35 ml)
Finns i smakerna:  
Melon, Jordgubb, Tutti-Frutti, Mint & Vanilj

RECALDENT™ är utvunnet av mjölkkasein. Det ska inte användas av patienter med känd mjölkproteinallergi och/ 
eller patienter med känd allergi mot hydroxibenzoater. CPP-ACP är utvecklat av School of Dental Science at the  
University of Melbourne Victoria / Australia. RECALDENT™ används med licens från RECALDENT™ Pty. Limited. 

GC Tooth Mousse
Sorterad fp., 10 tuber, 10 Tuber, 2 av varje smak
Fp. med en smak: 10 tuber av 1 smak
Innehåll per tub: 40 g (35 ml)
Finns i smakerna:  
Melon, Jordgubb, Tutti-Frutti, Mint & Vanilj

GC Saliva-Check Buffer 
Fp. med 20 test
20 In vitro pH test strips
20 Salivuppsamlingskoppar
20 Vaxbitar för stimulering av saliv
20 st. pipetter
20 st. strips för buffringstester
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