
Премахнете стреса при Вашето лечение 
на пародонтит

Днес от 50 до 60 % 
от хората над 18 г. страдат 

от пародонтит.1

Gelcide Ви предоставя 
ефективен начин за 
неговото лечение.

by MTD „Защото запазването на костта около зъбите е в основата на всяка усмивка“



Какво е пародонтит?
Повече от половината от хората на средна възраст в света страдат от различна 
форма на пародонтит. Това е хронично инфекциозно заболяване, което първо засяга 
меките тъкани и, ако не бъде спряно, също така и костта. Последствията са: кървене и 
отдръпване на венеца, естетични проблеми (като например „по-дълги“ на вид зъби), 
дъвкателни проблеми и в крайна сметка загуба на зъбите. Счита се, че пародонтитът 
има връзка и с други заболявания, като диабет и сърдечни заболявания.

Лечение с Gelcide2

Лечения, като почистване на зъбен камък и заглаждане на кореновите повърхности (SRP), 
се прилагат от 60-те години на 20-ти век и са сравнително успешни в предотвратяването 
загубата на зъби, най-вече когато са в комбинация с употребата на антибиотик. До този 
момент, нормата е била да се осигурят активните агенти перорално (през устата) - метод 
който може да причини множество смущения у пациентите. Освен, че трябва да се 
подложат на многократни (и често неприятни) дентални процедури, те трябва да си 
набавят и самостоятелно да прилагат орални антибиотици и след това да продължат 
лечението вкъщи - обикновено на всеки 8 часа в продължение на 10 дни. Пациентите 
може също така да изпитат и странични ефекти, като проблеми със стомашно-чревния 
тракт, или да развият повишена антибиотична резистентност, което може да причини 
здравословни проблеми в бъдеще.

За да намалим влиянието на тези проблеми, ние разработихме Gelcide, който предлага 
по-ефективно и по-лесно лечение при пародонтит. Вашият зъболекар нанася гела на мястото, 
където има активна инфекция, като той остава там за периода на лечението, позволявайки на 
организма да активира оздравителния си потенциал. Това означава че няма неприятни 
странични ефекти или нужда от продължаване на лечението вкъщи - или всъщност каквито и 
да било промени в ежедневието Ви. Има и допълнителна полза! Тъй като  резултатът е 
по-предвидим, посещенията при зъболекаря могат да бъдат намалени значително.

Предимства за пациенти, които преминават към лечение с Gelcide:
• Незабавни резултати и намаляване (или спиране) на кървенето от венците.
• По-ефективно лечение (и по-малко посещения при зъболекаря).
• По-малък дискомфорт и по-ниска цена.
• По-малка вероятност от бактериална резистентност към антибиотици в 

сравнение със стандартната перорална антибиотична терапия.
• Няма нужда от закупуване на антибиотици от аптеката, нито пък от 

приемането им 3 пъти дневно вкъщи в продължение на 10 дни.
• Без страничните ефекти на оралните антибиотици.3
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