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Komfort i ochrona przez 24 godziny dziëki GC.
Dry Mouth Gel podczas dnia, 

Tooth Mousse i MI Paste Plus w nocy.

GC Dry Mouth Gel 
Opakowanie asortymentowe, 10 tub,  
4 miëta, 2 malina, 2 pomaraËcza, 2 cytryna
ZawartoπÊ tuby: 40 g (35 ml)
Dostëpne smaki:
pomaraËcza, malina, cytryna i miëta

GC MI Paste Plus
Opakowanie asortymentowe, 10 tub,
po 2 w kaædym smaku
Pojedyncze smaki: 10 tub w 1 smaku
ZawartoπÊ tuby: 40 g (35 ml)
Dostëpne smaki:
melon, truskawka, tutti-frutti, miëta i wanilia 

CPP-ACP opracowany został w School of Dental Science na Uniwersytecie Victoria w Melbourne
w Australii. RECALDENT™ uæywany jest na licencji RECALDENT™ Pty. Limited. 
RECALDENT™ CPP-ACP jest otrzymywany z kazeiny mleka i nie powinien byÊ stosowany u pacjentów
z alergiå na białko mleka i/lub hydroksybenzoesany.

GC Tooth Mousse
Opakowanie asortymentowe, 10 tub,
po 2 w kaædym smaku
Pojedyncze smaki: 10 tub w 1 smaku
ZawartoπÊ tuby: 40 g (35 ml)
Dostëpne smaki:
melon, truskawka, tutti-frutti, miëta i wanilia 

GC Saliva-Check Buffer 
Zestaw 20 testów
20 pasków do badania pH in vitro
20 pojemników do zbierania πliny
20 gum woskowych do stymulacji πliny
20 pipet do odmierzania πliny
20 pasków do badania zdolnoπci buforowej 

 Ulga
pod rëkå

zawsze, 
wszëdzie!

Dry Mouth Gel
z GC.

Æel o neutralnym pH przynoszåcy ulgë suchej jamie 
ustnej zapewniajåcy długotrwały komfort i ukojenie

cierpiåcym z powodu suchoπci jamy ustnej. 
GC EUROPE N.V. 
Head Office
Interleuvenlaan 33
B - 3001 Leuven
Tel. +32.16.74.10.00
Fax. +32.16.40.48.32
info@gceurope.com
www.gceurope.com
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Minimalna 
Interwencja



Znaczenie πliny jest dopiero 
wtedy doceniane, gdy jej brakuje.

Natychmiastowa
ulga - 

zawsze, wszëdzie:  

GC Dry Mouth Gel. 

SuchoπÊ jamy ustnej - co jå wywołuje i jak jå rozpoznawaÊ  

©lina pełni wiele waænych funkcji wewnåtrz jamy ustnej. Obejmujå one lu-
brykacjë tkanek jamy ustnej i współudział w trawieniu, wspomaganie zmysłu 
smaku, utrzymanie zdrowia błony πluzowej i wspomaganie remineralizacji 
zëbów.

SuchoπÊ jamy ustnej jest zazwyczaj słabo diagnozowanym stanem, a jej symptomy nie så w pełni niezawodnym 
wskanikiem zarówno iloπci, jak i jakoπci wydolnoπci gruczołów πlinowych w spoczynku. W rzeczywistoπci pacjenci 
mogå byÊ nieπwiadomi zmniejszonej wydajnoπci dopóki wskanik przepływu πliny spoczynkowej nie jest mniejszy 
niæ połowa normalnego przepływu.
Odwodnienie i suchoπÊ w jamie ustnej mogå z łatwoπciå indywidualnie wpływaÊ na zdrowie osobnika na skutek 
wielu codziennych czynników zwiåzanych ze stylem æycia (np. przyjmowanie kofeiny, spoæywanie alkoholu i zaæy-
wanie nikotyny). Ponadto, wiele powaænych zaburzeË zdrowotnych (chorób) jest zwiåzanych z kserostomiå - 
suchoπciå ust (zespół Sjögrena, cukrzyca, radioterapia). W dodatku, ponad 300 leków moæe wywoływaÊ kseros-
tomië - włåczajåc te, które så samodzielnie ordynowane i leki „bez recepty”, takie jak πrodki wykrztuπne, preparaty 
zmniejszajåce przekrwienie oraz leki przepisywane na receptë.

Dry Mouth Gel jest unikalnym, nie zawierajåcym cukru produktem, który wystëpuje w czterech wyπmienitych 
smakach. Został zaprojektowany, aby przynosiÊ ulgë w suchoπci jamy ustnej i zapewniÊ długotrwały komfort 
oraz złagodziÊ dla pacjentów. 
Ten przezroczysty æel wystëpuje w kompaktowej tubce, która z łatwoπciå mieπci sië  zarówno w kieszeni, jak i w to- 
rebce co oznacza, æe moæe byÊ uæyty zawsze i wszëdzie kiedykolwiek bëdzie potrzebny. Wszystko to, czego wy-
maga sië od pacjenta to nałoæenie obfitej iloπci æelu czystym palcem na powierzchnie policzkowe i jëzykowe zëbów 
oraz na błonë πluzowå tkanek jamy ustnej. 
Wyjåtkowo, Dry Mouth Gel ma w przeciwieËstwie do wiëkszoπci substytutów πliny neutralne pH, co oznacza, æe 
moæe przynieπÊ znamiennie skutecznå ulgë, jednoczeπnie utrzymujåc pH jamy ustnej na bezpiecznym poziomie, 
aby zapobiec demineralizacji.  

Czy któryπ z Twoich pacjentów skaræył sië na 
nastëpujåce objawy? 

• SuchoπÊ w jamie ustnej 
• Problemy w połykaniu
• Zły smak / niemiły zapach oddechu
• Trudnoπci w mówieniu  

Pacjenci z osłabionym przepływem πliny majå zaburzonå równowagë jonowå niez-
bëdnå do ochrony twardych tkanek zëbów. W konsekwencji tego så oni naraæeni 
na doznawanie nadwraæliwoπci zëbiny, erozji zëbów i próchnicy zëbów.  Chociaæ, 
Dry Mouth Gel uπmierza objawy suchoπci jamy ustnej, nie podnosi on poziomu 
biodostëpnych jonów wapnia, fosforanu i fluoru wymaganych do remineralizacji 
i profilaktyki.
Zastosowanie Tooth Mousse albo MI Paste Plus zawierajåcych RECALDENTTM 
CPP-ACP, przywróci niezbëdnå do tego równowagë mineralnå i zapewni dodat-
kowå ochronë.

• Oddychanie ustami podczas snu
• SuchoπÊ jamy ustnej wywołana przez leki 
 na receptë lub ordynowane bez recepty
• Zespół Sjögrena
• Radioterapia

• Długotrwałe choroby, które mogå osłabiaÊ przepływ 
 πliny - np. cukrzyca, przewlekłe zapalenie wåtroby 
 typu C i choroby autoimmunologiczne tkanki 
 łåcznej jak toczeË rumieniowaty układowy
• Uæytkownicy protez do ochrony tkanki i nawilæania

Czy zauwaæyłeπ któryπ z poniæszych objawów?

• Zmiany w obrëbie tkanek miëkkich - suchoπÊ 
 błony πluzowej, kraterowate ubytki i odkładanie 
 sië płytki na jëzyku 
• Zmiany w obrëbie tkanek twardych - zwiëkszona 
 intensywnoπÊ próchnicy, erozja, nadwraæliwoπÊ, 
 wiëksza akumulacja płytki nazëbnej

Do łatwiejszego okreπlenia pacjentów z suchoπciå jamy 
ustnej, bardzo przydatne mogå byÊ zestawy takie jak 
Saliva Check Buffer. Jest to przystëpny 5 etapowy test, 
który dostarcza cennych, zindywidualizowanych infor-
macji dotyczåcych wartoπci pH oraz iloπci i pojemnoπci 
buforowej πliny. 

GC Dry Mouth Gel

Potencjalna erozja zëbiny bydlëcej przed i po nocnej 
aplikacji Dry Mouth Gel (DMG) oraz produktu
konkurencyjnego (OBA)
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Zapewnij swojemu pacjentowi wiëcej
komfortu podczas dnia z… 
Dry Mouth Gel 
i wiëcej ochrony w nocy z…  
Tooth Mousse i MI Paste Plus

Pacjenci z nastëpujåcymi dolegliwoπciami mogå korzystaÊ z Dry Mouth Gel:
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WartoπÊ pH Dry Mouth Gel (DMG) i produktu
konkurencyjnego (OBA)
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