Повишаване ефективността на
Библиография

Gelcide Ви предлага
ефективен начин за борба с
биофилма и бактериалните
инфекции чрез:
Допълване на лечението посредством
механично почистване в дълбоките
пародонтални джобове; Осигуряване на
добро оздравяване в областта на
шевовете и Ограничаване на риска
от инфектиране на
постекстракционните зони.
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Още от 1960 г. почистването на зъбен камък и
заглаждането на кореновите повърхности
(SRP) са показали успех като първи нехирургичен метод за лечение на пародонтит. Въпреки
това, той има някои ограничения – по специално невъзможността да се обработят по-дълбоките джобове.4 Клинични проучвания показват, че комбинирането на почистването на
зъбния камък и заглаждането на кореновите
повърхности (SRP) с антибиотик може значително да подобри резултата от лечението, тъй
като действието на антибиотика достига до
механично недостъпните области.
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До този момент системните антибиотици са
норма за лечение, като 7 - 11% от приеманите
антибиотици днес се изписват от стоматолозите.
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И все пак последните проучвания показват, че
системните антибиотици може да предизвикват странични ефекти6, както и да увеличат
риска от развитието на бактериална резистентност ⁷.
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Ефективност на SRP, като
самостоятелно лечение, според
местоположението на джоба

Едва 60% от пациентите завършват лечението с използването на системни антибиотици.10
Предлагат се повече варианти
на пациентите

За контакт с нас

Това е съвременен медицински подход,
който подобрява степента на задържане на
пациенти в денталната практика и привлича нови, тъй като намалява стреса и дава
по-добри лечебни резултати.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас
или нашите локални партньори.

Достигане на безопасни нива на МИК
(минимална инхибираща концентрация)
При локална употреба в засегнатия участък
се избягва достигането на токсични антибиотични нива в организма на пациента..1
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Поради морфологията на зъба, SRP не е
ефективен сам по себе си, когато се
лекуват дълбоки джобове.8

Лечение за локално приложение
Gelcide се прилага на мястото на инфекцията, в
резултат на което се наблюдава по-висока
успеваемост в сравнение с употребата единствено и само на системен антибиотик..1
Без странични ефекти
Страничните ефекти са елиминирани поради локалното прилагане на Gelcide в мястоото на инфекцията.

В световен мащаб пародонтитът засяга 50–60%
от хората в зряла възраст.1 Счита се, че това
инфекциозно хронично заболяване има връзка
и с други нарушения в здравето, като диабет и
сърдечни заболявания.
Тъй като се касае за хронично заболяване, пациентите могат да се разочароват от времето и
средствата, които са необходими3 за справянето с
този проблем. Често това е причината пациентите
да преустановят процедурите при лекуващия
зъболекар, за да потърсят лечение другаде.
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Предимствата на локално
аплицираните антибиотици
са научно доказани9

Едно от най-широко разпространените заболявания
в световен мащаб
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„Защото запазването на костта около
зъбите е в основата на всяка усмивка“

Gelcide намира решение на проблемите, които
системните антибиотици причиняват, като
позволява цялостно третиране на конкретен
участък, елиминира страничните ефекти и не
способства за развитието на бактериална
резистентност.

Какво представлява Gelcide? Какво отличава Gelcide
от другите лечебни методи?
Gelcide съдържа патентован разтвор на пиперацилин и тазобактам, съчетани с носител, който
ефективно освобождава активната съставка от формулата директно в дъното на джоба или раната.
Локалното приложение свежда до минимум някои проблеми на системните антибиотици, като странични ефекти и повишена бактериална резистентност.
Поради факта, че се нанася директно върху засегнатия участък под формата на течност, Gelcide е особено подходящ за предотвратяване на увреждания на околната кост. Неговата уникална формула позволява бързото му проникване в джоба и същевременното му превръщане в гел вътре, докато на повърхността се образува плътен външен филм, който на практика запечатва раната. Тези качества позволяват
лесно приложение и същевременно осигуряват оставането на активните съставки в инфектирания
участък.

Лечение

Съвременните SRP процедури се оказват по-малко ефективни поради слабото съдействие от страна на
пациентите. Те обременяват самите пациенти с лечението, при което се очаква самостоятелно да прилагат антибиотика три пъти дневно далеч от засегнатата зона. Gelcide дава пълен контрол на лекуващия
лекар върху хода на лечението, в резултат на което се увеличава предвидимостта на резултатите от него.

Пиперацилин
Тазобактам

Изключителната формула на Gelcide осигурява бавно освобождаване на активните съставки в ефективни концентрации в продължение на 8-10 дни. Филмът е пропусклив, но неразтворим по отношение на
течности – така джобът се предпазва от по-нататъшно колонизиране от орални бактерии, последващо
дразнене и инфектиране.

(Патентована система за
освобождаване на базата
на кополимер)

Този патентован разтвор Ви предлага ефективен начин за допълване на стандартното SRP лечение.
Gelcide увеличава успеваемостта, спомага за предотвратяване на ранната реабсорбация на активните вещества от организма и потенциалното им изместване на друго място - в резултат на което се подобрява податливостта към лечението и се увеличава броя на доволните пациенти.

Приложение

Ден 1
Благодарение на лесното
прилагане, бързото превръщане в гел и формирането
на филм веднага след като
Gelcide се инжектира в
джоба, веднага се осигурява необходимото количество от активната съставка.

Ден 2-10
Патентованата технология
задържа гела в джоба.
Механизмът на бавно
освобождаване на пиперацилин-тазобактам осигурява продължително
въздействие на локалното
лечение за период от 7-10
дни.

Ден 10-12

Ключови характеристики

Защо точно
Лесно нанасяне
• Течна смес, която прониква дълбоко в пародонталния джоб.

Gelcide?

Подобрена ефективност с течение на времето

• След като бъде приложен, Gelcide "запечатва" джоба,
уплътнявайки се във формата на гел при контакт с
течности, като по този начин остава в джоба и действа
като филм при контакт с въздуха на нивото на гингивата.

• Високоефективен срещу широк спектър от
грам(+) и грам(-) бактерии поради антибиотичното
действие на пиперацилина. Бета–лактамазно
индуцираната бактериална резистентност се
предотвратява чрез едновременното прилагане на
тазобактам.¹³

• Не са нужни допълнителни приспособления за
инжектиране: всички елементи са включени.

• Биоразградим и с антимикробна активност в
продължение на 7-10 дни.

• Не се налага да се тревожите за реакцията на
пациента към лечението: цялото действие може да се
осъществи локално.

- Не се абсорбира от стомашно-чревния тракт.
- Без остатъчни елементи; водопропусклив.
- Не дразни и не предизвиква дискомфорт.
- Прилага се само локално.

• След отваряне на опаковката остава активен в
продължение на 4 седмици.

Предимства за пациента

• Без странични ефекти поради стократно по-високата
концентрация на активно вещество на субгингивално
ниво в сравнение със системното лечение.
• Механизмът на бавно освобождаване и лечението
изцяло локално на място елиминират необходимостта от допълнителна терапия, която пациентите
да провеждат самостоятелно.
• Единственият по рода си филм позволява на
пациентите да не променят хранителните си
навици по време на лечението.

След 10-12 дни гелът
е изчезнал напълно и
лечението е завършено,
елиминирайки необходимостта от отстраняване на
гела или проследяване,
като се наблюдава значително подобрение в състоянието на джоба.

Предимства за лечението и денталната практика
• Увеличена податливост към лечението, тъй като
клиницистът има по-голям контрол върху него.
• Стоматологът изгражда доверие и лоялност, като
предлага най-съвременни лечебни методики, които
значително по-малко влияят върху ежедневието на
пациента.
• Нарастващи приходи с по-малко частично
натоварване.

