
PresvedËte sa 
na vlastné oËi!

JedineËný gélový

indikátor plaku v troch 

farebných odtieñoch

na rozoznanie nového,

zrelého a kyselinotvorného 

biofilmu.

Tri Plaque ID Gel 
od GC.

IDENTIFIKÁCIA PREVENCIA

VÝPLÑ KONTROLA

»as† programu
Minimálnej intervencie od GC.



Sacharóza v GC Tri Plaque ID Géle sa 
pôsobením kyselinotvorných baktérií vo 
vysoko rizikovom biofilme plaku premení 
na kyselinu.
Tá znižuje pH plaku (<pH 4,5), v¢aka 
Ëomu Ëervený pigment zmizne a zostane 
svetlo modrá farba.

Zrelý biofilm plaku má hustú štruktúru,
takže oba pigmenty - modrý aj Ëervený -
sa zmiešajú a vytvoria modrú/fialovú vrstvu.

Ke¢ je biofilm plaku riedky,
modrý pigment sa £ahko zmyje
a zostane Ëervený pigment, ktorý sa
prejaví Ëervenou/ružovou výslednou
farbou.

Nový plak

Starý plak (> 48 h)

MiMoriadNe rizikový plak

MiMoriadNe rizikový plak
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L‘udia Ëasto potrebujú vidie†,
aby uverili 
GC Tri Plaque ID Gel nielen dokáže v nieko£kých jednoduchých krokoch rozlíši† starý plak od nového, ale tento jedineËný 
gél takisto dokáže presne oznaËi† miesta najväËšieho pôsobenia baktérií, a to odhalením kyslého pH. Táto dodatoËná 
informácia vám ve£mi pomôže vo vašej každodennej praxi, motivova† pacientov k zlepšeniu ich ústnej hygieny.
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Balenie

004273 40 g Tuba (36 ml) gélového indikátora
3 Po stanovení diagnózy jednoducho odstráñte kefkou

Tri odtiene - tri jednoduché kroky k zaisteniu pacientovej spolupráce

1Pomocou tampónu, mikroštetËeka alebo vatovej pelety naneste gél

2
Dané miesto jemne opláchnite vodným sprejom a odsajte odsávaËkou.
Objaví sa plak v troch odtieñoch: 
• modrý/fialový - starý plak (viac ako 48 hodín)
• Ëervený/ružový - Ëerstvo vytvorený plak 
• svetlo modrý - vysoko rizikový plak
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Kyselina Baktérie

SacharózaModrý pigment »ervený pigmentTri Plaque ID Gel = 

V rámci preventívnej stomatológie potrebujete ma† vy aj vaši pacienti Ëo najviac 
pomôcok na dosiahnutie optimálneho ústneho zdravia. GC Tri Plaque ID Gel
sa môže sta† neocenite£nou súËas†ou vašej každodennej diagnostickej praxe.


