
PõesvêdËte se 
na vlastní oËi!

JedineËný gelový

indikátor plaku ve tõech 

barevných odstínech

k rozpoznání nového,

zralého a kyselinotvorného 

biofilmu.

Tri Plaque ID Gel 
od GC.

IDENTIFIKACE PREVENCE

OBNOVA KONTROLA

SouËást programu
Minimální Intervence od GC.



Sacharóza v GC Tri Plaque ID Gelu se 
pûsobením kyselinotvorných bakterií
ve vysoce rizikovém biofilmu plaku 
põemêní na kyselinu.
Ta snižuje pH plaku (<pH 4,5), díky 
Ëemuž Ëervený pigment zmizí a zûstane 
svêtle modrá barva.

Zralý biofilm plaku má õídkou strukturu,
takže oba pigmenty - modrý i Ëervený -
se smísí a vytvoõí modrou / fialovou vrstvu.

Když je biofilm plaku õídký,
modrý pigment se snadno smyje.
Na povrchu zûstane Ëervený pigment, 
který se projeví Ëervenou / rûžovou
výslednou barvou.

Nový plak

Starý plak (> 48 h)

MiMoÕádN˝ rizikový plak

MiMoÕádN˝ rizikový plak
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Lidé se Ëasto musí na vlastní oËi
põesvêdËit,  aby uvêõili 
GC Tri Plaque ID Gel dokáže nejen v nêkolika snadných krocích rozlišit starý plak od nového. Tento jedineËný gel 
rovnêž dokáže põesnê vyznaËit místa nejvêtšího pûsobení bakterií, a to odhalením kyselého pH.
Tato doplñující informace Vám pomûže ve Vaší každodenní praxi motivovat pacienty ke zlepšení jejich ústní hygieny. 
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Balení

004273 40 g Tuba (36 ml)
3 Po stanovení diagnózy jednoduše odstrañte kartáËkem 

gelového indikátoru

Tõi odstíny - tõi snadné kroky k zajištêní pacientovy spolupráce

1Pomocí tamponu, mikroštêteËku nebo vatové pelety naneste gel

2
Dané místo jemnê opláchnête vodním sprejem a odsajte odsávaËkou.
Objeví se plak ve tõech odstínech: 
• modrá/fialová - starý plak (více než 48 hodin)
• Ëervená/rûžová - Ëerstvê vytvoõený plak 
• svêtle modrá - vysoce rizikový plak
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Kyselina Bakterie

SacharózaModrý pigment »ervený pigmentTri Plaque ID Gel = 

V rámci preventivní stomatologie potõebujete mít Vy i Vaši pacienti co nejvíce 
pomûcek k dosažení optimálního ústního zdraví. GC Tri Plaque ID Gel se mûže
stát neocenitelnou souËástí Vaší každodenní diagnostické praxe.


