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GC nabízí lékaõûm nástroje nezbytné k zajištêní kontinuity léËebného plánu minimální intervence s kompletní sadou 
produktû põímo na míru, od poËáteËní diagnózy po prevenci a léËbu. Zatímco MI Varnish poskytuje vysokou úroveñ 
ochrany a snížení citlivosti v ordinaci, MI Paste lze použít pro následné ošetõení pacienta v režimu domácí péËe, 
rozšíõené o efekt remineralizace.

MI Varnish je souËástí 
léËebného plánu Minimální intervence

RecaldentTM je chránênou obchodní známkou RecaldentTM Pty. Limited. RecaldentTM CPP-ACP je odvozen z mléËného kaseinu, 
nepoužívejte u pacientû s alergií na mléËné proteiny a/nebo hydroxybenzoáty.

V ordinaci
Odborná aplikace   

MI Varnish v intervalech, které závisí 
na indikaci a pacientových potõebách

Doma
Bêžná aplikace Tooth Mousse nebo MI Paste zajiš†uje 

pokraËující remineralizaci a ochranu põed karies

Podpora, obnova  
a ochrana jedním 

  tahem štêtce

Balení

GC MI Paste Plus

900466
GC MI Paste Plus Promo 5-kusové balení s 5 tubami, 
40 g (35 ml) v tubê, od každé põíchutê 1 tuba 
(meloun, jahoda, tutti-frutti, máta, vanilka) 

003310
GC MI Paste Plus, 10-kusové balení Sortiment s 
10 tubami, 40 g (35 ml) v tubê, od každé põíchutê 
2 tuby (jahoda, vanilka, tutti-frutti, máta, meloun) 

GC MI Paste Plus, 10-kusové balení  
Balení 10 tub po jednotlivých põíchutích, 40 g (35 ml) v tubê

003311 Máta 003313 Meloun 003315 Tutti-Frutti
003312 Jahoda 003314 Vanilka 

GC Tooth Mousse

900467
GC Tooth Mousse, Promo 5-kusové balení
Balení 5 tub, 40 g (35 ml) v tubê, od každé põíchutê 
1 tuba (meloun, jahoda, tutti-frutti, máta, vanilka) 

003299
GC Tooth Mousse, 10-kusové balení 
Balení 10 po jednotlivých põíchutích, 40 g (35 ml) 
v tubê (meloun, jahoda, tutti-frutti, máta, vanilka) 

GC Tooth Mousse, 10-kusové balení 
Balení 10 tub po jednotlivých põíchutích, 40 g (35 ml) v tubê

003301 Jahoda 003303 Máta 003300 Vanilka 
003302 Meloun 003304 Tutti-Frutti

GC MI Varnish Intro

900727
GC MI Varnish Intro balení, 
10 unit dose GC MI Varnish (5 jahoda + 5 máta), 
0.50 ml v každé unit dose, 20 štêteËkû

GC MI Varnish refil balení, 
35 unit dose, 0.50 ml v každé unit dose, 50 štêteËkû

900728 Jahoda 900729 Máta 

GC MI Varnish Klinické balení, 100 unit dose MI Varnish, 
0.50 ml v každé unit dose a 100 štêteËkû

900730 Jahoda 900731 Máta 

MI Varnish 
od GC ošetõuje 

põecitlivêlé 
zuby a poskytuje 

vylepšenou 
dlouhodobou

ochranu 
mnohem 

pohodlnêji 
a efektivnêji 
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Podpora, obnova a ochrana 
jedním tahem štêtce

GC põedstavuje MI Varnish, nejnovêjší põírûstek do rodiny produktû minimální intervence. Vynikající pokrytí 
povrchu zubû, které põináší MI Varnish, nabízí mnohem více než je tomu u prûmêrných fluoridaËních lakû. 

MI Varnish poskytuje vysokou dávku fluoridu spolu s põidaným posilujícím úËinkem vápníkových a fosfátových 
iontû prostõednictvím patentované technologie Recaldent™. 

MI Varnish 
pro dosažení vzájemného prospêchu

• MI Varnish prostupuje do dentinových tubulû, utêsñuje 
je a poskytuje tak úlevu hypersenzitivním zubûm

• PoËáteËní vysoké uvolñování fluoridu minimalizuje 
citlivost a posiluje sklovinu

 Jednoduchá aplikace nevyžaduje žádnou põípravu nebo profylaxi

 Pohodlná a rychlá procedura je dokonËena bêhem nêkolika minut

 Rychle põilne k aplikaËnímu štêteËku a lehce zateËe do têžko põístupných míst

 Povrchy zubu pokryje rovnomêrnê a efektivnê

	MI Varnish tuhne põi kontaktu s vodou nebo slinami, nevytváõí shluky, ani se nesráží

 Põíjemná krémovitá textura, pohodlné nanášení tenké vrstvy i nêkolikrát po sobê

K dispozici ve dvou lahodných põíchutích, a to máta a jahoda

Velmi põíjemná chu† pro pacienty

 Neutrální odstín a põirozená translucence

 Põi aplikování na zub nedochází ke zmênê barvy

Põelakování fluoridovým lakem
zamezuje vzniku hypersenzitivity
v rûzných klinických situacích:

* není registrovanou obchodní známkou GC Europe

Jak funguje MI Varnish
Díky svêtovê známé technologii RecaldentTM põináší MI Varnish pacientûm náskok v ochranê põed zubním kazem. 

Bez použití MI Varnish

V kyselém prostõedí úst jsou fosfátové, 
vápníkové a hydroxylové ionty 
vyplavovány ze zubu. 
To zpûsobuje, že se zuby stávají 
slabšími a zranitelnêjšími. 

S použitím MI Varnish

Kombinace fluoridu, kalcia a fosfátu 
vytváõí silný ochraný lak. Neutrální pH 
6,6 zvyšuje odolnost skloviny põed 
úËinky kyseliny a brání demineralizaci.

Pokrytí s trvalým efektem 

V kyselém prostõedí se kalcium a 
fluorid vyplavují z ochranné povrchové. 
Výsledkem je, že zub není více
vystavován põímým úËinkûm kyseliny.

Slina, kyselé orální prostõedí
Ochranná vrstva  

Slina, kyselé prostõedí dutiny ústní Slina, neutrální orální prostõedí
Ochranná vrstva 

      Uvolñování fluoridových iontû, dlouhodobê (µg/g) 

1 hodina
1 den
3 dny
7 dní

Cervikální oblast
Zdroj: Prof. Ivana MiletiÊ, Chorvatsko

MIH 
Zdroj: Patricia Gaton, Španêlsko

Po profesionálním mechanickém 
Ëištêní zubû

Zdroj: Prof. Ivana MiletiÊ, Chorvatsko

Opotõebení okluze
Zdroj: José Zalba, Španêlsko

MI VarnishTM


