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Od svého zavedení na trh na konci roku �00� (v Austrálii/na Novém Zélandë) se GC Tooth 
Mousse stal mezi odborníky v zubním lékaství jasnë nejoblíbenëjπím povrchovým pro-
stedkem na zuby s celou adou aplikací. 

Pro GC Tooth Mousse nacházíme stále více aplikací, a proto jsme se rozhodli, æe by bylo 
uæiteËné nëkteré z tëch Ëastëjπích shrnout v jedné broæue. 

Pokud jiæ GC Tooth Mousse pouæíváte, doufáme, æe po prostudování kazuistik pijdete na 
dalπí aplikace. Pokud jste si dosud tento výjimeËný výrobek nevyzkouπeli, vëíme, æe Vám 
narüstající poËet publikovaných kazuistik dodá odvahu k vyzkouπení. 
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Nëkteré typické otázky, které Vám
pacienti budou nepochybnë 

pravidelnë klást, jsou

• ProË potebuji toto oπetení?
• Kolik to bude stát?
• Jak se GC Tooth Mousse nanáπí?
• Jak dlouho to po skonËení oπetení vydræí?

První dvë otázky jsou pomërnë snadné, ale tetí a Ëtvrtá 
mohou vyæadovat peËlivë pipravenou a sloæitou 
odpovë…, pi které se Ëasto müæete cítit nepíjemnë.

Jak se GC Tooth Mousse nanáπí?

Aplikace je snadná. GC Tooth Mousse naneste v noci 
nebo ráno po Ëiπtëní zubü - prstem, smotkem vaty nebo 
do vytvarovanÿch nosiËü - ponechte püsobit 2 aæ 5 
minut.

Jak dlouho to po skonËení oπetení vydræí?

“No, hm... to vπechno závisí na tom, jak dobe si Ëistíte 
zuby, na sloæení Vaπí sliny a kyselosti nahromadëného 
plaku”, to by mohla být rozumná odpovë…. Bohuæel se 
tak vyhnete otázce trvanlivosti.
Jiná odpovë… by mohla být: “Pokud jste schopen/schop-
na si ádnë Ëistit zuby, pravidelnë odstrañovat plak 
a Vaπe slina je zdravá, potom müæeme oËekávat X let. 
Bude ovπem nutné, abyste souhlasil/souhlasila s roËním 
recall programem, bëhem kterého Vám budeme pravi-
delnë kontrolovat obraz sliny, hromadëní plaku a kyse-
lost plaku. Takto nám to vydræí co nejdéle, jak to je 
jen moæné, a umoæní nám to vËas zasáhnout, pokud 
zachytíme jakékoliv potenciální problémy. RoËní udræo-
vací program by stál X. Chcete takto pokraËovat?”

“Jak dlouho mám GC Tooth Mousse pouæívat?” Toto 
je dalπí Ëasto kladená otázka.

V závislosti na klinickém obrazu a düvodu pedepsání  
GC Tooth Mousse by Vaπe odpovë… mohla být: 
“Rádi bychom, abyste pouæíval/a pípravek dennë 
a nanáπel/a ped spaním. Pij…te pak po X týdnech, 
abychom mohli zkontrolovat obraz sliny a plaku, 
abychom se rozhodli, zda gel nadále potebujete pouæí-
vat. Za test sliny a/nebo plaku budete platit zvláπ†.”
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Citlivost zubü

�0-letá Emma si stëæovala na citlivost na palatinálních 
ploπkách horních ezákü. Klinický obraz byl charakte-
ristický pro ztrátu zubní tkánë zpüsobenou rozpuπtëním 
v kontaktu se æaludeËními π†ávami. Dalπí Ëásti chrupu 
nebyly postiæeny a jevily se klinicky normální. Její cel- 
kový zdravotní obraz byl dobrý, trpëla vπak mírnë 
tëækým astmatem, které vyæadovalo denní udræovací 
dávku lékü. Dennë poæívala mírné mnoæství kofeinu 
(�40mg/den) z koly a dalπích limonád. Denní píjem 
vody u ní byl nízký a bránila se pití vëtπího mnoæství 
studené vody, protoæe to zpüsobovalo podráædëní æalu-
dku. Po dükladném dotazování se ukázalo, æe Emma 
nëkolik let trpëla gastroesofageálním refluxem, coæ je 
obraz, který se Ëasto vyskytuje spoleËnë s astmatem. 
Zpozorovala, æe reflux byl mírnëjπí ve dnech, kdy nepila 
kolu nebo podobné limonády.

Test sliny u Emmy prokázal nízkou hodnotu toku sliny 
v klidu a kyselé pH, ale parametry po stimulaci byly 
normální. Nízké pH bylo moæné ËásteËnë vysvëtlit 
negativní bilancí tekutin (díky diuretickému efektu 
kofeinu) a hyposalivaËními úËinky její medikace. Bylo 
jí doporuËeno vylouËit kolu a podobné limonády, 
protoæe kofein stimuluje produkci æaludeËních π†áv a 
müæe zhorπit reflux æaludeËních π†áv. Emmë bylo také 
doporuËeno pomalu pít teplou vodu tak, aby stimulace 
sekrece æaludeËních π†áv v düsledku rozepëtí æaludku 
byla minimální. Byla odeslána ke svému praktickému 
lékai, který zváæil pínos nasazení antagonistü H� his-
taminového receptoru pro potlaËení produkce æalude-
Ëních π†áv. Bylo jí doporuËeno nanáπet GC Tooth 

Mousse pímo na erodované palatinální ploπky, coæ 
vedlo k rychlé úlevë od citlivosti. Po � týdnech byl jako 
dalπí ochrana erodovaný dentin pekryt tenkou vrstvou 
GC Fuji II LC a kompozitní pryskyicí.

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland

Výsledek:
Úroveñ hydratace:   nízká
Viskozita:  normální
pH v klidu: 5.6, mírnë kyselé
Tok sliny po stimulaci:  6.0 ml, normální
Pufrovací kapacita:   �0, normální
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Obtíæný pípad fluorózy u �6-letého pacienta, kde 
bylo nutné dvakrát vybëlit zuby v ordinaci koncen-
trovaným pípravkem v rozpëtí jednoho mësíce. Ped 
oπetením byla pro sníæení citlivosti, která se bëhem 
takové procedury Ëasto vyskytuje, a vylepπení celko-
vého efektu doporuËena aplikace GC Tooth Mousse. 
Mezi návπtëvami byl GC Tooth Mousse aplikován 
dvakrát dennë.  

Dr. Brett Dorney, Pymble NSW

Bëlení zubü

“Bílé skvrny na tëchto zubech byly velmi in-
tenzívní, ale po skonËení léËby bylo patrné 
zlepπení estetiky a bylo dosaæeno uspokoji-
vého výsledku.”

Ped bëlením

Dva týdny po koneËném dobëlení a aplikaci GC Tooth 
Mousse dvakrát dennë

Bezprostednë po úvodním bëlení je stále patrné 
výraznë bílé zbarvení zubü

Nyní si müæete skvële upravit zuby

Kosmetické úpravy 
pro kaædou situaci
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Ortodoncie

Bylo prokázáno, æe pípravek RecaldentTM CPP-ACP má dramatický úËinek na bílé skvrny 
zvláπtë u pacientü, kteí jsou léËeni ortodonticky. Tuto sérii klinických snímkü nám poskytl 
ortodontista, který po sejmutí zámkü pouæíval prototypovou pastu s obsahem 5% RecaldentTM 
CPP-ACP. 

Bezpostednë po sejmutí zámkü Aplikace dvakrát dennë na 5 minut vedla k tëmto 
výsledküm po � mësíci

Po 3 mësících

Pro zabránëní výskytu bílých skvrn se doporuËuje 
GC Tooth Mousse nanáπet dvakrát dennë po celou 
dobu noπení zámkü nebo po dobu noπení extraorál-
ního aparátu. 

Dr Hayashi Yokohama, Japonsko
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Co to vπechno znamená 
pro pravidelné someliéry a
milovníky vína?

Zatímco aplikace fluoridových gelü a lakü dosud plnila 
funkci desenzitizéru, nový prostedek RecaldentTM CPP-
ACP znamená prülom v tom, æe müæe vlastnë zvrátit 
nëkterá poπkození zubních tkání, které jsou vystaveny 
krátkým a opakovaným ataküm kyseliny, napíklad pi 
ochutnávání vína. Zajímavé na tom je zjiπtëní z výzkumü 
porovnávajících úËinek fluoridu v koncentraci �000 
ppm a �% CPP-ACP, kde se ukazuje, æe zatímco fluorid 
vede ke vzniku hypermineralizované vnëjπí vrstvy, CPP- 
ACP zvyπuje podíl minerálü uvnit podpovrchových 
vrstev. Prof. Laurie Walsh z univerzity Queensland íká: 
v kyselém prostedí CPP-ACP uvolñuje vápníkové a 
fosfátové ionty, Ëímæ vysycuje sklovinu, sniæuje demi-
neralizaci a posiluje remineralizaci. 

Dr Gilbert Labour, Mawson ACT

Co praktického poradit?

DoporuËte/pedepiπte nëkteré produkty, obsahující 
RecaldentTM  CPP-ACP.

V souËasné dobë je k dispozici ada ævýkaËek
RecaldentTM (nikoliv v Evropë) v píchutích pro dospëlé 
a dëti i GC Tooth Mousse.

Pouæívejte tyto výrobky i fluoridové gely a laky a 
ústní vody s fluoridy tak, abyste co nejvíce podpoili 
uchování zubü. 

ÆvýkaËka RecaldentTM je velmi praktická a pínosná 
mezi ochutnávkami bílého vína, protoæe okamæitë 
zvyπuje pH kyselé sliny, coæ ztëæuje adhezi plaku na 
povrch zubü. Je téæ vhodné pravidelnë pouæívat 
zubní pasty s vysokým obsahem f|uoridü a výplachy 
kyselým fosforeËnanem s fluoridy. 

Dr Gilbert Labour je someliér a recenzent v adë 
Ëasopisü zabývajících se stolováním a vínem 
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Xerostomie

HELEN
Helen, 55-letá editelka πkoly, si stëæovala na výraznou 
citlivost na studené a na vzduch na koenech u mnoha 
zubü. Tyto potíæe zaËaly ped πesti mësíci, ale s Ëasem 
se zhorπovaly. Vπimla si téæ malých kavitací, které se 
objevily na povrchu nëkterých koenü. Shodou okol- 
ností Helen zaznamenala zvýπenou suchost jak v 
ústech, tak v oËích. Její celkový zdravotní obraz je 
dobrý a nemá æádné dalπí zdravotní problémy. Pi 
klinickém vyπetení se zjistilo erozívní postiæení 
odhalených koenü horních pedních zubü, které 
byly extrémnë citlivé na vzduch a tepelné podnëty. 
Na dolních pedních zubech se nacházely kazy 
koene. Pi testu sliny bylo zjiπtëno kyselé pH, jak v 
klidu, tak pi stimulaci. Mëla téæ sníæenou pufrovací 
schopnost sliny. Pi rozboru stravovacích návykü 
nebyla zjiπtëna konzumace kofeinu ani alkoholu, pí-
jem tekutin odpovídal více neæ � litrüm vody dennë. 
Kombinace sníæených hodnot u sliny a suchosti v 
oËích u pacienta æenského pohlaví tohoto vëku vede 
k podezení na primární Sjögrenüv syndrom. Tuto 
pedbëænou diagnózu potvrdily sérologické testy a bio-
psie slinných ælázek rtu. Pro potíæe s kazy a erozemi 
jí byla jako souËást domácí péËe doporuËena aplikace 
GC Tooth Mousse dvakrát dennë, uæívání umëlé sliny 
a intermitentní terapie chlorhexidinovým gelem jed-
nou za týden pro potlaËení πkodlivých bakterií. Po 
oπetení kavitací GC Fuji Triage (nebo jako druhá 
moænost GC Fuji Triage s kompozitní pryskyicí) 
byla Helen zaazena do tímësíËního udræovacího 

terapeutického programu tak, aby bylo moæné kon-
trolovat stav a aplikovat fluoridový lak na riziková 
místa na povrchu zubü.  

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland

Výsledek:
Úroveñ hydratace:  nízká
Viskozita:  zpënëná, s bublinkami
pH v klidu: 5.6, kyselé
Tok sliny po stimulaci:  3.5 ml, nízkÿ
Pufrovací kapacita:  4, nízká
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Eroze

ALBERT
Albert je 7�-letý stavební inæenýr v düchodu. V 
pedcházejících 5 letech se mu rychle abradovaly 
zuby a poæadoval kosmetickou úpravu. Albert trpël 
spánkovou apnoe z obstrukce a pouæíval v noci 
pomücku/masku, která vytváela trvalý pozitivní tlak 
v dýchacích cestách. Pi klinickém vyπetení byla 
patrná výrazná ztráta zubních tkání s nadmërným 
zavíráním a posunem dopedu u dolní Ëelisti pi 
pokusu dokousnout na pední zuby. 

Pi testu bylo zjiπtëno kyselé pH sliny v klidu i po 
stimulaci i mírnë sníæená pufrovací kapacita sliny. 
Pi rozboru stravovacích návykü byl zjiπtën vysoký 
píjem jak kofeinu (400 mg/den), tak alkoholu (5 
alkoholických nápojü standardního objemu za den), 
ale pil málo vody. Diuretický efekt tëchto dvou látek 
byl v jeho pípadë významný a sËítal se s dehydratu-
jícím vlivem terapie obstrukËní spánkové apnoe. 
Albertovi byl v nedávné dobë diagnostikován inzulín-
dependentní diabetes mellitus (II. typu), coæ mohlo 
mít dalπí negativní vliv na jeho bilanci tekutin. Nízký 
tok sliny, pH a velikost pufrovací kapacity pímo 
ovlivnily jeho souËasnou obtíæ - abrazi zubü v düsled-
ku zmëkËení zbylé zubní tkánë.
Albertova léËba spoËívala v úpravë æivotního stylu, 
zvýπení píjmu tekutin a sníæení konzumace kofeinu 
a alkoholu. Poté byl na dobu 4 týdnü zaazen do 
programu remineralizaËní léËby s vyuæitím GC Tooth 
Mousse, po které byly hodnoty mëených parametrü 
sliny zkontrolovány - nacházely se v mezích normálu. 

Poté podstoupil úpravu okluze.  

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland

Výsledek:
Úroveñ hydratace:  nízká
Viskozita:  lepkavá
pH sliny v klidu: 5.6, kyselé
Tok sliny po stimulaci:  �.5 ml, nízkÿ
Pufrovací kapacita:  5, nízká
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Mousse v péËi o starπí pacienty

U starπích pacientü s poruchou sekrece slin 
(suchá ústa) vyplývající z jejich celkového 
zdravotního stavu nebo lékü, které berou, 
se müæe rychle zvýπit riziko kazu korunky 
i koene. Zvýπením mnoæství vápníku ve 
slinë a zubním plaku müæe GC Tooth 
Mousse omezit πkodlivý vliv kyselin produ-
kovaných plakem a píznivë püsobit na 
remineralizaci.   
 
Prof. Laurie Walsh, University of Queensland

Antonio má diabetes mellitus II. typu a pi úvodním 
vyπetení mël aktivní kaz a neléËenou parodontitidu. 
Diabetes u nëj byl diagnostikován aæ v nedávné dobë 
a rozhodující mírou u nëj pispíval ke sníæeným 
hodnotám toku sliny.

Po instruktáæi domácí péËe pro povzbuzení reminera- 
lizace a po sérii návπtëv s odstranëním zubního 
kamene, Ëiπtëním a zhotovením výplní se situace 
zlepπila. Vhodným dlouhodobým programem domácí 
péËe pro Alberta je denní aplikace GC Tooth Mousse 
spolu se zubní pastou uvolñující triclosan (Colgate 
Total™) a flossingem.

Primární kariézní léze koene na bukální stranë zubu 
33 ztvrdla a byla zastavena. Je prostá plaku, není 
pravdëpodobné, æe se v budoucnu rozpadne, protoæe 
je nyní hypermineralizovaná.
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Pacienti se 
zvláπtními potebami

PO OZA–OVÁNÍ: JACKOVI je 79 let a v roce �00� podstoupil léËbu ozaováním pro nádor 
na pate. Ihned po skonËení léËby následovala aplikace fluoridu, ovπem ta byla peruπena 
v Ëervnu �003 pro obavy z alergie, protoæe se u nëj vyskytly rozsáhlé vyráæky, erytema-
tózní plochy a doπlo ke spontánní osteoradionekróze, kterou bylo nutno léËit hyperbari-
ckým kyslíkem. V Ëervnu �004 byla Jackovi pedepsána GC Tooth Mousse. Od té doby 
byl schopen spát kaædou noc nepetræitë 6 hodin, zatímco pedtím se kvüli suchosti zubü 
a úst budil kaædé dvë hodiny. 

Dr. Liz Coates, University of Adelaide

“Zprvu jsme oËekávali, æe potrvá mësíce nebo 
roky, neæ budeme moci prokázat pozitivní pínos 
GC Tooth Mousse v domácí péËi, ovπem zlepπení 
kvality æivota bylo témë okamæité.” 
Dr. Liz Coates, University of Adelaide

Kostëné sekvestry po léËbë ozaováním �5 mësícü po léËbë ozaováním
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Mousse na hypomineralizaci

SANDRA - 24 LET

Strategie regenerace podpovrchové regenerace 
skloviny aplikovaná v nëkterých pípadech hypoplazie 
skloviny, kde poruπená tvorba skloviny vede k 
akumulaci vody v prázdných prostorách ve sklovinë, 
coæ zpüsobuje opacitu. V pípadech, kdy jsou léze 
neoste ohraniËené, müæe aplikace GC Tooth Mousse 
významnë zlepπit vzhled pacienta za pouæití velmi 
konzervativního pístupu.
 
Jako u fluorózy je düleæité zvëtπit co nejvíce mikrosko-
pické porozity na povrchu skloviny, která pekrývá 
defekt, leptáním v kombinaci s jemnou mikroabrazí. 
Poté se ihned aplikuje GC Tooth Mousse, pacient pak 
aplikuje GC Tooth Mousse kaædý veËer ped spaním. 
Oπetení lze opakovat nëkolikrát (nap. pi návπtëvách 
v rozmezí nëkolika týdnü), aby se zvýπil úËinek. 
 
Prof. Laurie Walsh, University of Queensland
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Bëæný leptací gel s obsahem 37% kyseliny fosforeËné 
se nanese na lézi a okolní sklovinu po dobu jedné 
minuty.

U tohoto pacienta je hypoplazie skloviny, která je 
omezená na incizální tetinu labiální skloviny obou 
horních stedních ezákü. Léze jsou neoste ohrani-
Ëeny, coæ je pozitivní, protoæe z toho vyplývá malá 
hloubka a tedy lepπí efekt léËby. 

Po 4 týdnech noËní aplikace GC Tooth Mousse byly 
léze ménë nápadné.

Po úpravë povrchu kondicionérem je povrch poréznëjπí.

Po πesti týdnech byl efekt jeπtë výraznëjπí.

‘Müj zubní léka mi vysvëtlil, æe bílé skvrny na 
mých pedních zubech byly düsledkem defektu 
skloviny v dobë, kdy zuby vznikaly.

Tyto oπklivé skvrny zaËly mizet po aplikaci 
GC Tooth Mousse.’
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Mousse na mírnou fluorózu

DARRYL - 21 LET

U mnoha pípadü mírné fluorózy müæe oπetení na-
leptáním/mikroabrazí s následnou aplikací GC Tooth 
Mousse vést k poæadovanému výsledku. Pacientüm 
je teba íci, æe viditelný úËinek nastává pomalou 
chemickou reakcí, a proto by mëli oËekávat zmëny 
spíπe bëhem týdnü neæ okamæitë. Darryl dokonËuje 
studia na univerzitë a jeho æivotní styl mu v mnoha 
smërech znesnadñuje úËinnou remineralizaci. Pravi-
delnë se úËastní sportovních akcí, závodnë vesluje, 
coæ pedstavuje riziko eroze zubü v pípadë, æe 
nebude dodræovat pitný reæim. Darrylovy zuby se 
mineralizovaly za optimální systémové expozice 
fluoridu (v jeho pípadë fluoridovými tabletami) a do 
této doby vydræel bez kazu. Díky vyππí odolnosti vüËi 
kyselinám by mëla zubní sklovina Darryla být ménë 
náchylná erozi v düsledku faktorü jako je subklinická 
dehydratace a píjem kyselých sportovních nápojü, 
aËkoliv k atrici budou zuby samozejmë náchylné ob-
vyklým zpüsobem. Existují dobe podloæené dükazy 
pro to, æe eroze na incizálních, palatinálních, okluzál-
ních a neokluzálních ploπkách je ménë Ëastá u 
pacientü, kteí mají optimální systémový píjem fluo-
ridü, ovπem ve dvou dolních laterálních sextantech se 
pedchozí expozice fluoridüm nezdá být ochranným 
faktorem ped erozemi na okluzi. UæiteËným zdro-
jem je odborné sdëlení  ‘Prior fluoridation in child-
hood affects dental caries and tooth wear in a south 
east Queensland population’ (Pedchozí  fluoridace 
v dëtství ovlivñuje zubní kaz a otër zubü v populaci 

jihovýchodního Queenslandu) od Carolyn Teo et al. 
Australian Dental Journal. �997 Apr;4�(�): 9�-�0�.)

Prof. Laurie Walsh, University of Queensland
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Tento zábër ped oπetením ukazuje 
mírnou fluorózu se “zasnëæenými” 
pedními zuby.

Ti cykly leptání a mikroabraze 
vedly k redukci velikosti opákních 
ploch na konci první návπtëvy. 
V kaædém cyklu byla doba leptání 
� minuty. 

Po Ëtyech týdnech noËní aplikace 
GC Tooth Mousse byly zbylé opa-
city nahrazeny sklovinou s normál-
ním optickým vzhledem.

Efekt léËby na pedních zubech vpravo.

Tento obrázek ukazuje viditelný efekt léËby horních stedních ezákü.
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Vaπe zdraví

Petiπtëno z britského vydání ‘Womans Own’ duben �005

Pravdou vπak je, æe aæ do nedávné doby si maminka 
dvou dëtí Tyler (6) a Moly (�) témë neËistila zuby od 
vëku �� let. Její ústa bolela pi recidivujících výsevech 
vedü tak, æe nemohla piloæit kartáËek kamkoliv do 
blízkosti zubü. Kromë vedü trpëla paresteziemi jazyka.  

‘Boláky jsem zaËala mít v dobê okolo �0 let. Ale ne 
takové jednotlivé jako u ostatních dëtí. Probouzela 
jsem se s plnými ústy vedü, které tolik bolely.

‘Jeden výsev vymizel a hned zaËal dalπí. Mí pátelé si 
zvykli na to, æe nejsem schopna mluvit, protoæe müj 
jazyk byl úplnë zdevënëlý. Jednou ztuhnutí jazyka 
trvalo ti dny. Nemohla jsem íci ani slovo.’

V takovém stavu úst se Corrina nemohla kartáËkem 
dásní ani dotknout - nemluvë o ádném vyËiπtëní.

‘Znamenalo to, æe jsem si Ëistila zuby jen kdyæ se vedy 
zhojily - coæ bylo kaædý druhý týden.’

Poté, ped 5 lety, kdyæ jí bylo �8, jí její manæel Nick 
pimël, aby pátrala po píËinë vedü. Její zubní léka 
jí navrhl, aby si vedla deník, aby piπla na to, co jejich 
vznik spouπtëlo. ‘Netrvalo dlouho a uvëdomila jsem 
si, æe jsem alergická na zubní pastu’, íká.

Je to pomërnë bëæný problém, aËkoliv jen málo lidí 
trpí tak, jako Corrina. Vëtπina z nich podle mluvËího 
British Dental Health Foundation (britské nadace pro 
orální zdraví) nakonec nalezne pastu, která nezpü-
sobuje problémy. 

NEMOHLA JSEM SI »ISTIT ZUBY 11 LET 

Alergie na zubní pastu znamenala, æe si Corrina 
Hawkins témë neËistila zuby od doby, kdy jí bylo 
12 let. Nyní, ve vëku 23 let, má Corrina 4 ko-
runky a vπechny její zuby mají výplnë.

Do vëku 17 let ztratila pední zuby a v jejím ús-
mëvu se lesknou výplnë. Od doby kolem 13 let se 
jí pomalu kazily zuby. 
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V prübëhu nëkolika mësícü Corrina vyzkouπela 
vπechny moæné druhy zubních past. Kdyæ vπak nemo-
hla najít æádnou, která by nezpüsobovala výsev vedü, 
rezignovala na dalπí hledání a byla donucena k tomu, 
aby problém obeπla.

‘Mohla jsem si Ëistit zuby, pokud jsem nepouæívala 
zubní pastu. Také jsem zjistila, æe toleruji ústní vody 
s obsahem fluoridü, takæe zápach z úst nikdy nebyl 
problém. Kaædý týden jsem pouæívala abrazívní leπtící 
pastu tak, abych mëla pocit, æe mám Ëisté zuby - aËkoliv 
jsem ji nemohla pouæívat píliπ Ëasto, jinak bych si 
zniËila zuby.’

‘Nëkdy jsem mëla v ústech tak nepíjemný pocit, æe 
jsem vymaËkala pastu na kartáËek, pët minut ji pro-
masírovala na zubech a pak snáπela vedy a ztuhnutí. 
Zní to hroznë, ale za poslední ti roky jsem si zuby 
Ëistila asi jenom �0krát.’

Ovπem Corrina dbala na to, aby kaædých 6 mësícü 
chodila k zubai. ‘Pi kaædé návπtëvë mi zhotovil nëkolik 
výplní. Vëdëla jsem, æe mi hrozí ztráta vπech zubü 
jeπtë neæ mi bude 30.’

‘V ústech jsem mëla nepoádek. Uæ jsem mëla na 
pedních zubech fasety, ale praskly, takæe mi je museli 
sundat a nasadit korunky. Bylo to opravdu straπné. Ale 
nemëla jsem jinou moænost. Nemohla jsem vydræet tu 
bolest a trápení s vedy a necitlivostí.’

V listopadu �004 se Corrina dozvëdëla o novém gelu 
GC Tooth Mousse, který pomáhá pedcházet zubnímu 
kazu sníæením mnoæství kyselin ve slinë.

Gel s ovocnou píchutí, bohatý na minerály, známý 
jako ‘první univerzální kondicionér do úst’, se vete na 
zuby a dásnë.

Výzkumnící tvrdí, æe gel müæe zastavit nebo dokonce 
zvrátit zubní kaz, a zubní lékai pedvídají, æe müæe 
pomoci léËit zubní kaz bez nutnosti vrtání.

‘Vysoká hladina kyselin ve slinë ageresívnë püsobí na 
sklovinu a spouπtí poπkození, které konËí kavitacemi 
a kazem‘, vysvëtluje zubní léka z Edinburghu James 
Andrews.

‘Tento nový gel pedchází zubnímu kazu sníæením 
mnoæství kyselin ve slinë i posílením zubü dodáním 
vápníku a fosforu hluboko do dentinu.’

Ped první aplikací GC Tooth Mousse si Corrina necha-
la zanalyzovat sliny. Výsledky byly πokující. ‘Prouæek 
testovacího papírku ukázal, æe moje sliny byly kyselejπí 
neæ citrónová π†áva nebo ocet - a zhruba stejnë kyselé 
jako kyselina v autobaterii! Není divu, æe mé zuby byly 
v tak straπném stavu.’

Corrina pouæívala gel na zubech a dásních, a dbala na 
to, aby hodinu a pül poté nejedla ani nepila. ‘Nepo-
uæívám to jako zubní pastu jako takovou - ovπem ta-
kovou má vlastnë funkci, protoæe mám pocit mnohem 
Ëistπích zubü’, íká.

O dva týdny pozdëji jí byly sliny opët analyzovány a 
tentokrát testovací prouæek ukázal docela jiné výsledky. 
‘Zbavila jsem se veπkerých nadbyteËných kyselin ve 
slinë - coæ by mëlo znamenat, æe moje zuby by mëly 
být ochránëny ped dalπími kazy.’

‘V kaædém pípadë mám v ústech dobrý pocit a zuby 
jsou hezËí a bëlejπí. Stále nepouæívám zubní pastu, ale 
poprvé po dlouhé dobë mám chu† opravdu se usmívat.’ 

*S laskavÿm svolením autorky Jane Feinnman  
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Mousse na suchá ústa
U pacientü s hybridními protézami vzniká pod protézou prostedí s malým mnoæstvím 
kyslíku a slin, coæ müæe vést k rychlému postupu kazu u pilíových zubü.  
Prof. Laurie Walsh, University of Queensland

CLARENCE - 75 LET

Clarence podstoupil ozaování 
pro zhoubný nádor v zadní 
Ëásti ústní dutiny, v düsledku 
toho byl tok sliny u nëj redu-
kován témë na nulu. 

Test toku sliny v klidu ze slinných 
ælázek dolního rtu ukázal, æe slina 
nevytéká po dobu aæ pëti minut.

Slina, která je pítomna, je vys-
oce viskózní a má nízké pH. Její 
zpënëný charakter je jasnë patrný. 
Taková slina má minimální lubri-
kaËní schopnost a není schopna 
poskytnout ochranu ped zubním 
kazem.

Clarence má ËásteËnou snímatelnou 
skeletovou náhradu v horní Ëelisti, kte- 
rou zhotovil protetik. Retence protézy 
zËásti závisí na magnetech zavede- 
ných do endodonticky oπetených 
horních πpiËákü, tomu napomáhá 
zbylý druhý horní molár, zub �7. 
V protilehlé Ëelisti je celková náhrada 
nesená implantáty. 

Hlavním cílem je ochrana po- 
vrchu koene okolo attachmentü 
na πpiËácích.

Pravidelná aplikace GC Tooth 
Mousse na místo fixace ËásteËné 
protézy bude znamenat prodlou- 
æenou dobu expozice a tím pá-
dem zvýπenou ochranu pro povrch 
zbylých zubü.
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Níæe je uvedeno deset nejlepπích:

• Additional aids to the remineralisation of tooth structure. E.C. Reynolds, L.J.Walsh.Textbook: Preservation and 
Restoration of Tooth Structure - �nd edition �005, p���-��8.

• Acid Resistance of Enamel Subsurface Lesions Remineralized by a Sugar-Free Chewing Gum Containing  
Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate.Y. Iijima, F. Cai, P. Shen, G.Walker, C. Reynolds, E.C. 
Reynolds. Caries Res �004;38:55�-556.

• Retention in plaque and remineralization of enamel lesions by various forms of calcium in a mouth rinse or sugar-
free chewing gum. Reynolds EC, Cai F, Shen P,Walker GD. J Dent Res �003 Mar 8�:3 �06-��

• Remineralization of enamel subsurface lesions by sugar-free chewing gum containing casein phosphopeptide-
amorphous calcium phosphate. Shen P, Cai F, Nowicki A,Vincent J, Reynolds EC. J Dent Res �00� Dec 80:�� 
�066-70

• Advances in enamel remineralization: anticariogenic casein phosphopeptide-amorphous calcium phosphate. 
Reynolds EC, Black CL, Cross KJ, Eakins D, Huq NL,Morgan MV, Nowicki A, Perich JW, Riley PF, Shen P,Talbo 
G,Webber FW J Clin Dent �999 X(�):86-88

• Anticariogenicity of calcium phosphate complexes of tryptic casein phosphopeptides in the rat. Reynolds EC, Cain 
CJ,Webber FL, Black CL, Riley PF, Johnson IH, Perich JW. J Dent Res �995 Jun 74:6 ��7�-9

• Anticariogenic complexes of amorphous calcium phosphate stabilized by casein phosphopeptides: a review. Rey-
nolds EC. Spec Care Dentist �998 Jan-Feb �8:� 8-�6

• Remineralization of enamel subsurface lesions by casein phosphopeptide-stabilized calcium phosphate  
solutions. Reynolds EC. J Dent Res �997 Sep 76:9 �587-95

• Anticariogenic casein phosphopeptides. Reynolds EC. Prot Peptide Lett �999 �95-303 
• Incorporation of Casein Phosphopeptide-Amorphous Calcium Phosphate into a Glassionomer Cement.  

Mazzaoui SA, Burrow MF,Tyas MJ, Dashper SG, Eakins D, Reynolds EC. J Dent Res �003 Nov 8�:�� 9�4-8

Úplný seznam zdrojü z literatury o GC Tooth Mousse si lze prohlédnout v sekci pro download na www.gceurope.com

CPP-ACP byl vyvinut na fakultë zubní medicíny na univerzitë v Melbourne ve státë Victoria v Austrálii. Recaldent™ 
se pouæívá v licenci od Recaldent™ Pty. Limited. Recaldent™ CPP-ACP je derivát mléËného kaseinu a neobsahuje 
laktózu. Není vhodný pro pacienty s alergií na mléËné proteiny a/nebo na hydroxy benzoáty.

Literatura

Existuje spousta publikovaných zdrojü na téma CPP-ACP, aktivní sloæky GC Tooth 
Mousse, celkem pes 90 Ëlánkü.
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