
A vedea înseamnã 
a crede!

         Gel revelator unic

pentru placa bacterianã, 

în trei nuanñe, care 

identificã biofilmele noi, 

mature ºi pe cele acide.

Tri Plaque ID Gel 
de la GC.

IDENTIFICARE PREVENÑIE

RESTAURARE CONTROL

Parte a programului GC
de Minimã Intervenñie.



În cazul biofilmului plãcii bacteriene
cu risc ridicat sucroza conñinutã de
GC Tri Plaque ID Gel va fi metabolizatã 
de bacteriile acidogenice.
Acidul rezultat va determina scãderea 
pH-ului plãcii bacteriene (<pH 4.5) fapt 
ce va duce la dispariñia pigmentului roºu, 
rezultatul fiind o nuanñã albastru deschis.

Atunci când biofilmul plãcii bacteriene s-a
maturizat, structura sa este densã, ºi prin urmare 
va reñine atât pigmentul albastru, cât ºi pe cel 
roºu, formându-se astfel un strat albastru/mov.

Atunci când biofilmul plãcii bacteriene
se regãseºte în cantitate micã, pigmentul 
albastru este spãlat uºor ºi lasã în urmã 
pigmentul roºu care oferã un rezultat 
roºu/roz.

PlacÃ bacterianÃ nouÃ

PlacÃ bacterianÃ veche (> 48hr)

PlacÃ bacterianÃ cu risc
extrem de ridicat

PlacÃ bacterianÃ cu risc
extrem de ridicat
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Oamenii au adeseori nevoie sã vadã 
pentru a putea crede 
Pe lângã faptul cã GC Tri Plaque ID Gel face diferenña între placa bacterianã veche ºi cea nouã în doar câteva
etape simple, acest gel unic poate sã ºi evidenñieze locul exact în care existã cele mai active bacterii prin relevarea
pH-ului acid. Aceastã informañie adiñionalã vã va ajuta în practica dumneavoastrã zilnicã pentru a motiva pacienñii
sã îºi îmbunãtãñeascã igiena oralã. 
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004273  40 g Tub (36 ml)
3 Dupã diagnosticare, periañi dinñii pentru a îndepãrta

gelul revelator

Trei nuanñe, trei etape simple pentru a asigura cooperarea pacientului

1Aplicañi gelul cu o pensulã, micro-perie sau o buletã de bumbac

2
Spãlañi uºor zona cu jet de apã ºi sucñiune.
Placa bacterianã este revelatã în trei nuanñe: 
• albastru/mov - placã bacterianã veche (mai mult de 48 de ore) 
• roºu/roz - placã bacterianã nou formatã 
• albastru deschis - placã bacterianã cu risc ridicat
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Acidã Bacterie

SucrozãPigment albastru Pigment roºuTri Plaque ID Gel = 

Pentru a urma o abordare stomatologicã preventivã, atât dumneavoastrã cât ºi
pacientul dumneavoastrã aveñi nevoie de cât mai multe instrumente pentru a obñine 
o sãnãtate oralã optimã. GC Tri Plaque ID Gel poate deveni o etapã indispensabilã 
a programului dumneavoastrã de diagnosticare.


