
Hiszem, 
ha látom!

Egyedülálló háromszínû 

plakkfestô gél,

mely azonosítja az új,

az érett és a savtermelô 

biofilmet is

Tri Plaque ID Gel 
a GC-tôl

FelIsmerés meGelÔzés

HelyreállíTás VIsszaHíVás

A GC Minimális Beavatkozás
programjának része.



A GC Tri Plaque ID Gel-ben lévô 
szacharózt lebontja a savtermelô
baktérium a magas kockázatú plakk
biofilmen belül.
Az így termelt sav csökkenti a pH értéket 
(> pH 4.5), ezért a piros pigment eltûnik, 
hátrahagyva a világoskék színt.

Amennyiben a plakk biofilm érett,
a szerkezete sûrû, így a kék és a piros
pigmentek is megtapadnak rajta, mely
egy kék / lila réteget eredményez.

Amennyiben a plakk biofilm
csak szórványosan van jelen, a kék
pigment könnyen lemosható és maga 
után a piros pigmentet hagyja, mely
piros / rózsaszín eredményt mutat.

Friss plakk

Érett plakk (> 48 óra)

extra magas kockázatú plakk

extra magas kockázatú plakk
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Vannak dolgok, amiket látni kell ahhoz,
hogy elhiggyük 
A GC Tri Plaque ID Gel nem csak a friss és az érett plakkot különbözteti meg néhány egyszerû lépést követôen, hanem 
ez az egyedülálló gél elszínezi a savas PH értékû területeket is, ezzel pontosan kiemelve a helyet ahol a baktériumok 
a legaktívabbak. Ez a plusz információ segít a páciensek motiválásában és szájhigiéniájuk fejlesztésében.
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kiszerelés

004273 40 g tubus (36 ml)
3A diagnózis után egyszerûen mossa meg a fogakat,

hogy eltávolítsa a zselét

Három szín, három egyszerû lépés a páciens elôzékenységének biztosítása érdekében
 

1Applikálja a zselét vattapálcikával, mikrokefével vagy vattagombóccal

2
Óvatosan öblítse le a területet vízsugárral, elszívás mellett
A plakk három színben mutatkozik: 
• kék/lila - érett plakk (több mint 48 óra) 
• piros/rózsaszín - frissen lerakódott plakk 
• világoskék - magas kockázatú plakk
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Sav Baktérium

SzacharózKék pigment Piros pigmentTri Plaque ID Gel = 

A megelôzésre törekedve Önnek és páciensének a lehetô legtöbb rendelkezésre 
álló eszközre szüksége lesz az optimális orális egészség elérése érdekében.
A GC Tri Plaque ID Gel felbecsülhetetlen értékké válhat a mindennapi diagnosztikai 
rutin során.


